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MEDEDELINGEN  

VOTUM EN GROET  

ZINGEN PSALM 24:4 EN 5 
Verhoogt, o poorten, nu de boog! 
Rijst, eeuw’ge deuren, rijst omhoog, 
opdat de Koning in moog' rijden! 
Wie is die Vorst, zo groot in eer? 
't Is God, d' almachtig, Opperheer! 
't Is God, geweldig in het strijden! 
 
Verhoogt, o poorten, nu de boog! 
Rijst, eeuw’ge deuren, rijst omhoog, 
Opdat g' uw Koning moogt ontvangen! 
Wie is die Vorst, zo groot in kracht? 
't Is 't Hoofd van 's hemels legermacht; 
Hem eren wij met lofgezangen. 

LEZING VAN DE GELOOFSBELIJDENIS   

ZINGEN PSALM 110:1 EN 4 
Dus heeft de HEER' tot mijne Heer' gesproken: 
"Zit op de troon ter rechterhand naast Mij, 
tot Ik de macht Uws vijands heb verbroken 
en U zijn nek tot ene voetbank zij." 
 
U heeft de HEER', Wie 't nooit berouwt, gezworen: 
"'k Heb U, Mijn volk tot heil, Mijn Naam ten prijs, 
in Mijne raad het priesterambt beschoren, 
dat eeuwig duurt naar Melchizedeks wijs." 

SCHRIFTLEZING  NUMERI 6:24 – 27  

LUKAS 24:45 – 53 

GEBED  



ZINGEN PSALM 47:1 EN 3 
Juicht, o volken, juicht, 
handklapt en betuigt 
onze God uw vreugd, 
weest te zaâm verheugd, 
zingt des Hoogsten eer, 
buigt u voor Hem neer. 
Alles ducht Zijn kracht, 
alles vreest Zijn macht. 
Zijne majesteit 
maakt haar Heerlijkheid 
over 't rond der aard' 
wijd en zijd vermaard. 
 
God vaart voor het oog 
met gejuich omhoog; 
't schel bazuingeluid 
galmt Gods glorie uit. 
Heft de lofzang aan, 
zingt Zijn wonderdaân, 
zingt de schoonste stof, 
zingt des Konings lof 
met een zuiv’re galm, 
met een blijde psalm: 
Hij, de Vorst der aard', 
is die hulde waard. 

VERKONDIGING  LUKAS 24:50 – 53 
“Hij leidde hen naar buiten tot bij Bethanië. En 
Hij hief Zijn handen op en zegende hen. En het 
geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij 
Zich van hen verwijderde. En Hij werd 
opgenomen in de hemel. 
En zij aanbaden Hem en keerden terug naar 
Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren 
voortdurend in de tempel, terwijl ze God 
loofden en dankten. Amen.” 

ZINGEN PSALM 68:9, 10 EN 17 
Gods wagens boven 't luchtig zwerk 
zijn tien- en tienmaal duizend sterk, 
verdubbeld in getalen! 
Bij hen is Zijne Majesteit 
een Sinaï in heiligheid, 
omringd van bliksemstralen. 
Gij voert ten hemel op vol eer, 
de kerker werd Uw buit, o HEER'! 
Gij zaagt Uw strijd bekronen 
met gaven tot der mensen troost, 
opdat zelfs 't wederhorig kroost 
altijd bij U zou wonen. 
 



Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag 
met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
wie zou die hoogste Majesteit 
dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil, 
Hij schenkt uit goedheid, zonder peil, 
ons 't eeuwig, zalig leven. 
Hij kan, en wil, en zal in nood, 
zelfs bij het naad’ren van de dood, 
volkomen uitkomst geven. 
 
Hoe groot, hoe vrees'lijk zijt G' alom 
uit Uw verheven heiligdom, 
aanbidd'lijk Opperwezen! 
't Is Isrels God, die krachten geeft, 
van Wie het volk zijn sterkte heeft: 
looft God, elk moet Hem vrezen. 

DANKGEBED  

ZINGEN PSALM 72:10 EN 11 
Dan zal na zoveel gunstbewijzen 
't gezegend heidendom 
't geluk van deze Koning prijzen, 
Die Davids troon beklom. 
Geloofd zij God, dat eeuwig Wezen, 
bekleed met mogendheên: 
de HEER', in Israël geprezen, 
doet wond’ren, Hij alleen. 
 
Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen, 
men loov' Hem vroeg en spâ! 
De wereld hoor', en volg' mijn zangen 
met amen, amen na! 

ZEGEN  

  

PRAKTISCHE ZAKEN 1E COLLECTE: KERK  

2E COLLECTE: KERK 
 


