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Welkom en mededelingen 

Psalm 45: 1 en 3 
1 Met luider stem breng ik de koning hulde 
omdat zijn beeld mijn hart en ziel vervulde, 
mijn tong rept als een snel bestuurde pen 
van hem wiens gratie ik niet waardig ben! 
Als gij, o koning, spreekt, is dat verhoring, 
de woorden van uw mond zijn vol bekoring, 
voor eeuwig en altoos door God bemind, 
zijt gij veel schoner dan een mensenkind. 
3 Uw troon, o Heer, staat bij uw rechtsgedingen 
onwankelbaar in alle wisselingen. 
Gij voert de scepter van uw majesteit 
als koningsstaf en staaft gerechtigheid. 
Uw liefde geldt het recht, uw haat het boze. 
Gij zijt de gesel van de goddeloze, 
dus heeft u boven allen God gewijd, 
o vorst, met olie die het hart verblijdt. 

Stil gebed, votum en groet  

Gezang 48: 1, 2 en 3 
1 O onze Vader, trouwe Heer, 
zie uit uw hemel op ons neer; 
breng ons als broeders bij elkaar, 
maak onze arme woorden waar, 
laat wat wij spreken met de mond 
opwellen uit des harten grond. 
2 Geheiligd zij uw naam, o Heer, 
bewaar ons door de rechte leer, 
en maak ons doen en laten rein, 
dat wij U niet tot schande zijn. 
Breng Gij weer thuis te rechter tijd 
het arme volk, dat wordt misleid. 
3 Uw koninklijke heerschappij 
zij nu en eeuwig ons nabij. 
Geleid ons tot het bruiloftsfeest 
door alle gaven van de Geest. 
Sla het geweld van satan neer, 
behoed uw eigen kerk, o Heer. 

Gebed 

Gezang 48: 10 
10 Amen dat is: zo zal het zijn. 
Al is 't geloof maar zwak en klein, 
Gods goede trouw is groot en sterk 
en Christus pleit voor heel zijn kerk. 
Waar in zijn naam gebeden is, 
is Amen zeker en gewis. 

Bijbellezing (NBV21) 
Psalm 110 
1Van David, een psalm. 
De  HEER spreekt tot mijn heer: 
‘Neem plaats aan mijn rechterhand, 
Ik maak van je vijanden 
een bank voor je voeten.’ 
2Uit Sion reikt de  HEER u 
de scepter van de macht, 
u zult heersen over uw vijanden. 
3Uw volk staat klaar op de dag dat u ten strijde trekt. 
Op de heilige bergen, uit de schoot van de dageraad, 
komt tot u de dauw van uw jeugd. 
4De  HEER heeft gezworen, en komt op zijn eed niet te-
rug: 

‘Je bent priester voor eeuwig, 
zoals Melchisedek.’ 
5De Heer aan uw rechterhand 
verplettert koningen op de dag van zijn toorn. 
6Hij berecht de volken, 
verplettert hoofden, overal op aarde, 
lijken stapelen zich op. 
7Hij drinkt onderweg uit de beek 
en dan heft Hij zijn hoofd. 

Handelingen 2: 23-42 NBV 
23Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en 
voorkennis is uitgeleverd, hebt u door goddelozen laten 
kruisigen en doden. 24God heeft Hem echter tot leven 
gewekt en de last van de dood van Hem afgenomen, 
want de dood kon zijn macht over Hem niet behouden. 
25David zegt immers over Hem: 
“Steeds houd ik de Heer voor ogen, 
Hij is aan mijn zijde, ik wankel niet. 
26Daarom verheugt zich mijn hart 
en jubelt mijn tong van blijdschap. 
Vervuld van hoop rust mijn lichaam, 
27want U zult mij niet overleveren aan het dodenrijk 
en het lichaam van uw trouwe dienaar zal niet tot ontbin-
ding overgaan. 
28U hebt mij de weg naar het leven getoond, 
uw nabijheid zal mij vervullen met vreugde.” 
29Volksgenoten, u zult mij wel toestaan dat ik over de 
aartsvader David zeg dat hij gestorven en begraven is; 
zijn graf bevindt zich immers nog steeds hier. 30Maar om-
dat hij een profeet was en wist dat God hem onder ede 
beloofd had dat een van zijn nakomelingen zijn troon zou 
bestijgen, 31heeft hij de opstanding van de messias voor-
zien en gezegd dat deze niet aan het dodenrijk zou wor-
den overgeleverd en dat zijn lichaam niet tot ontbinding 
zou overgaan. 32Jezus is door God tot leven gewekt, 
daarvan getuigen wij allen. 33Hij is door God verheven, 
zit aan zijn rechterhand, en heeft van de Vader de heilige 
Geest ontvangen, zoals beloofd was. Die Geest heeft Hij 
over ons uitgegoten, en dat is wat u ziet en hoort. 34David 
is weliswaar niet naar de hemel opgestegen, maar toch 
zegt hij: “De Heer sprak tot mijn Heer: ‘Neem plaats aan 
mijn rechterhand, 35tot Ik van je vijanden een bank voor 
je voeten heb gemaakt.’” 36Laat het hele volk van Israël 
er daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd 
hebt, door God tot Heer en messias is aangesteld.’ 
37Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroe-
gen aan Petrus en de andere apostelen: ‘Wat moeten we 
doen, broeders?’ 38Petrus antwoordde: ‘Kom tot inkeer 
en laat u allen dopen in de naam van Jezus Christus om 
vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige 
Geest u geschonken worden, 39want voor u geldt deze 
belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver 
weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.’ 
40En met nog veel meer woorden legde hij getuigenis af, 
waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed 
met de woorden: ‘Laat u redden uit deze verdorven ge-
neratie!’ 
41Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich do-
pen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met 
ongeveer drieduizend. 42Ze wijdden zich trouw aan het 
onderricht dat de apostelen gaven, aan de onderlinge 
gemeenschap, het breken van het brood en het gebed. 

Heidelbergse Catechismus 
Zondag 19 
50. Vraag: Waarom wordt daaraan toegevoegd: en zit 
aan de rechterhand van God? 
Antwoord: Christus is opgevaren naar de hemel om Zich 
daar het Hoofd van zijn Kerk te betonen, door Wie de 
Vader alle dingen regeert. 
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51. Vraag: Welk nut brengt ons deze heerlijkheid van ons 
Hoofd Christus? 
Antwoord: Ten eerste dat Hij door zijn Heilige Geest in 
ons, zijn leden, de hemelse gaven uitstort. Vervolgens 
dat Hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschermt 
en bewaart. 
52. Vraag: Welke troost schenkt u de wederkomst van 
Christus om te oordelen de levenden en de doden? 
Antwoord: In alle droefheid en vervolging verwacht ik met 
een opgeheven hoofd Hem als Rechter uit de hemel, die 
Zich eerst om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en 
heel de vloek van mij weggenomen heeft en die al zijn 
en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis zal werpen, 
maar mij met alle uitverkorenen tot Zich zal nemen in de 
hemelse vreugde en heerlijkheid. 

Psalm 110: 1, 2 en 5 
1 De HERE God heeft tot mijn heer gesproken: 
“Zit aan mijn rechterhand, Ik houd gericht. 
Ik zal uw vijand slaan, tot hij gebroken 
als voetbank aan uw voeten nederligt.” 
2 Hij reikt u zelf de scepter van de zege. 
Van Sion uit bedwingt uw heerschappij 
des vijands trots. Uw volk trekt allerwege 
vrijwillig op, staat in de slag u bij. 
5 Over de volken zal Hij oordeel spreken. 
Hij richt een slachting aan op 't wijde veld - 
en op zijn tocht lest hij uit koele beken 
zijn dorst, en heft het hoofd op als een held. 

Preek 

Gezang 317: 1 en 2 
1 Halleluja, 't loflied rijze 
Hem, die onze banden slaakt! 
Hem, die ons zijn naam ten prijze 
koningen en priesters maakt; 
Hem, die redt uit alle noden, 
die, waarachtig en getrouw, 
vastheid geeft aan 't Godsgebouw, 
Hem, de eerst'ling uit de doden, 
Hem, de Koning van 't heelal, 
wien 't heelal eens eren zal! 
2 Amen, Jezus Christus, amen! 
Ja, Gij zult in 't groot heelal 
't rijk der duisternis beschamen, 
tot het niet meer wezen zal. 
Woon, o Heiland, in ons midden! 
Onder uwe heerschappij 
zijn wij zalig, zijn wij vrij. 
Leer ons strijden, leer ons bidden! 
Amen, heerlijkheid en macht 
word’ U eeuwig toegebracht! 

Gebed  

Collecten 
1. Schuldhulpmaatje 

2. Evangelisatie

Gezang 297: 1 en 2 
1 Toch overwint eens de genade, 
en maakt een einde aan de nacht. 
Dan onderwerpt de Heer het kwade, 
dan is de strijd des doods volbracht. 
De wereld treedt in 's Vaders licht, 
verheerlijkt voor zijn aangezicht. 
2 O welk een vreugde zal het wezen, 
als Hem elk volk is toegedaan; 
uit aard' en hemel opgerezen 
vangt dan het nieuwe loflied aan. 
Als ieder voor de Heer zich buigt 
en aller stem Gods lof getuigt. 

Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 
Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze 
Heer, 
die ontvangen is van de Heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
neergedaald in het rijk van de dood, 
op de derde dag opgestaan van de doden, 
opgevaren naar de hemel, 
en zit aan de rechterhand van God, 
de almachtige Vader; 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen 
de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest; 
ik geloof de heilige, katholieke kerk, 
de gemeenschap van de heiligen; 
vergeving van de zonden, 
de opstanding van het lichaam 
en het eeuwige leven. 
Amen. 

Op Toonhoogte 111 
1 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. 
Die vol ontferming ieder troost 
en alle schuld vergeeft. 
Die heel het aards gebeuren 
vast in handen heeft. 
Refrein 
Hem zij de glorie, want Hij die overwon, 
zal nooit verlaten wat zijn hand begon. 
Halleluja. Geprezen zij het Lam, 
dat de schuld der wereld op Zich nam. 
2 Verdreven is de schaduw van de nacht. 
En wie Hem wil aanvaarden 
wordt eens veilig thuisgebracht. 
Voor hem geldt ook dit wonder, 
alles is volbracht. 
Refrein 
3 Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht, 
dat uitstraalt van het kruis, 
dat eens voor ons werd opgericht.  
En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht. 
Refrein 

Zegen(3x amen) 


