
Liturgie 10 Mei 

Voorzang: JdH 154a: 1, 2, 3 

1. Eén weet alles van ons leven: 

God onze Heer. 

Eén slechts kan u vrede geven: 

God onze Heer. 

Eén kent zelfs uw kleinste zorgen, 

houdt u in Zijn hand geborgen 

leidt u naar de eeuw’ge morgen: 

God onze Heer. 

 

3 Eén heeft al uw schuld vergeven: 

God onze Heer. 

Als ge in geloof wilt leven: 

in God uw Heer 

Eén liet Jezus voor u sterven 

om genade te verwerven, 

eeuw’ge zaligheid te erven: 

van God uw Heer 

 

Welkom 

 

Intochtslied Psalm 84: 1, 4, 6 

1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 

het huis waar Gij uw naam en eer 

hebt laten wonen bij de mensen. 

Hoe brand ik van verlangen om 

te komen in uw heiligdom. 

Wat zou mijn hart nog liever wensen 

dan dat het juichend U ontmoet 

die leven zijt en leven doet. 

 

6. Want God onze Heer die ons mild 

bestraalt als zon, beschermt als schild, 

zal in genade ons verhogen. 

Zijn hand onthoudt het goede niet 

aan wie oprecht Hem hulde biedt 

en eerlijk wandelt voor zijn ogen 

Heer, die het al in handen houdt, 

welzalig die op U vertrouwt. 

 

 

 

 

2. Eén kan niemand ooit begrijpen: 

God onze Heer! 

Daarom moet vertrouwen rijpen 

in God de Heer. 

Eén kunnen wij biddend vragen 

pijn en zorgen helpen dragen, 

sterkt ons als wij zijn verslagen:  

God onze Heer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Van kracht tot kracht gaan zij steeds 

voort. 

Hun lied weerklink van oord tot oord, 

tot zij Jeruzalem betreden, 

waar alle pelgrims binnengaan 

om voor Gods aangezicht te staan. 

Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden. 

Verhoor mij, God van Israël, 

die alles leidt naar uw bestel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stil Gebed 

Votum en Groet 

Zingen: Zingende Gezegend 299: 1, 2, 3, 4 

1. Lieve God, Gij hebt de tijd,   

dag en nacht hebt Gij geschapen;   

Gij die licht en donker scheidt,   

tijd voor werken, tijd voor slapen,   

Gij hebt ons die tijd gegeven   

om naar uw rijk toe te leven.   

 

3. Heer, Gij sprak: Ik ben de weg   

en de waarheid en het leven.   

Spreek dan in ons hart, en zeg   

dat zal sterven al ons streven -   

onze onvolkomen daden   

zijn volmaakt in uw genade!    

Gebed 

Genadewoord 

Zingen: ELB 410 

1. Jeruzalem, o eeuw’ge gouden stad. 

Stad van het licht, waar iedereen op 

wacht. 

De gouden zon, de heuvels in het rond, 

de heil’ge stede, stad van Gods verbond. 

 

3. Jeruzalem, de stad waar liefde woont, 

de plaats waar God in licht en glorie 

troont: 

geen rouw, geen nood, geen onrust en 

geen haat- 

breng ons, o Heer, daar waar uw stede 

staat. 

 

Leefregel 

Gebed 

KND lied: Onder, boven, voor en achter   

Schriftlezing: Jesaja 5: 1 - 8 NBG 

 

 

 

 

 

 

2. Hadden wij maar meer geduld!   

Nergens kunnen wij op wachten,   

van onszelf zozeer vervuld   

dat wij almaar jagen, jachten   

om nog sneller daar te komen   

waar wij levenslang van dromen.   

 

4. Help ons om die weg te gaan,   

alle rust in U te vinden,  

zodat wij uw stem verstaan:   

Kom tot Mij, vermoeide hinde,  

opgejaagd en voortgedreven,   

zie, Ik schenk u eeuwig leven!  

 

 

 

 

2. Jeruzalem, geef dat wij door uw poort 

komen tot u en leven naar Gods woord. 

De stad waar droefheid niet meer zal 

bestaan, 

Jeruzalem, laat mij naar binnen gaan. 

   

4. Jeruzalem, ‘k aanschouw met eigen oog 

eens uw contouren aan de hemelboog, 

als ik verlost en horend naar Gods stem 

zal ingaan tot het nieuw Jeruzalem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zingen: Opw. 726 

1. Er is een onbegrensde liefde

die alles draagt en nooit vergaat.

Er is een hoop die nooit meer wankelt

en die de zwaarste storm doorstaat.

Er is een licht dat ons de weg wijst,

ook als wij nu niet alles zien;

een fundament voor ons vertrouwen,

tot aan de dag dat wij Hem zien.

Refrein:  

Hij is de spil van alle eeuwen.  

Hij is het anker in de tijd.  

Hij is de bron van al het leven; 

Hij is ons doel in eeuwigheid.  

Hij is ons doel in eeuwigheid.  

Refrein: (2x) 

O, Jezus, hoe vertrouwd en goed 

klinkt mij Uw naam in ’t oor,  

Uw naam die mij geloven doet;  

Gij gaat mij reddend voor.  

U bent de spil van alle eeuwen.  

U bent het anker in de tijd.  

U bent de bron van al het leven; 

U bent ons doel in eeuwigheid.  

U bent ons doel in eeuwigheid 

Verkondiging 

Zingen: Gez. 360: 3 

3. Leer ons Heer vrijmoedig spreken

over uw verlossend werk;

geef dat niet die woorden breken 
op de daden van uw kerk,

maar dat wij geheiligd leven

op de plaats door U gegeven, 
en U volgen onder ’t kruis

Op de smalle weg naar huis.

2. Er is voor vijanden verzoening

en echte vrede na de strijd;

vergeving voor de zwaarste zonden,

een nieuw begin met God, altijd.

Er is een eeuwig rijk van vrede

dat in ons midden zichtbaar wordt;

een stukje hemel hier op aarde,

in Jezus Christus, Zoon van God.

3. Er is een wonder van bevrijding;

de laatste redding in de nood.

En er is troost in pijn en lijden;

een eeuwi leven na de dood.

Er is gerechtigheid voor allen

en onze trouw wordt eens beloond.

Er is een bruiloftsmaal voor eeuwig,

met Jezus Christus, Vaders Zoon.



Gebeden 

Slotlied: Opw. 520 

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, 

leer mij U kennen in vreugde en smart.   

Laat mijn gedachten op U zijn gericht;  

wakend of slapend, vervuld van uw licht.     

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer, 

dat ik in U blijf en U in mij Heer,  U als mijn 

Vader en ik als uw kind  dat in uw armen 

geborgenheid vindt.     

Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd,  

maak mij tot machtige daden bereid.  Wees 

als een burcht, als een toren van kracht,  wijs 

mij omhoog waar uw liefde mij wacht.     

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens: 

bij U te wonen is al wat ik wens,   

met als beloning dat ik op U lijk;   

Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.   

Hemelse Koning, die het kwaad overwon, 

als ik daar kom in het licht van de zon,  

stralend van vreugde,   )      

getooid als een bruid,   )   2 ×   

gaat mijn verlangen      )  

nog meer naar U uit.     )    

Zegen 

Zingen: Gez. 411: 1, 6 

1. Wilhelmus van Nassouwe

ben ik van duitsen bloed

den vaderland getrouwe

blijf ik tot in den dood.

Een prinse van Oranje

Ben ik vrij onverveerd,

den koning van Hispanje

heb ik altijd ge-eerd.

Collectes: 

1. Onderhoud gebouwen

2. Kerk                                                 

6. Mijn schild ende betrouwen

zijt Gij, o God, mijn Heer!

Op U zo wil ik bouwen,

verlaat mij nimmermeer!

Dat ik toch vroom mag blijve,

uw dienaar te_allerstond,

de tirannie verdrijven

die mij mijn hart doorwondt.

3. Tear




