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      Dominee: Ds. S. Boukes
Organist: Ivo van Hijum

We zingen voor de dienst: ELB 242: 1,
2 en 3

1. Zo vriendelijk en veilig als het licht
zoals een mantel om mij heen geslagen
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht
ik roep zijn naam, bestorm Hem met zijn
vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen
richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en
zijd
waakt over mij en overal al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

3. Spreek Gij het woord dat mij
vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde
heeft,
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wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij
Leeft.
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

We zingen als intochtslied: 93: 1, 2, 3
en 4

1. De Heer is Koning, Hij regeert altijd,
omgord met macht, bekleed met
majesteit.
Hij grondvest d' aarde, houdt haar vast in
stand.
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn
hand.

2. Uw troon staat van de aanvang af
gesteld
op vaste pijlers in het oergeweld.
Rivieren slaan, rivieren slaan, o Heer,
het water stijgt, het water stijgt steeds
meer.

3. Geweldiger dan water en dan wind
is in de hoogte God die overwint.
Geweldig is de Here die zijn voet
plant op de nek van deze watervloed.

4. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit
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vergaan,
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan.
Tot sieraad is uw hoge heiligheid
en in die glans trotseert uw huis de tijd.

Gebed Stil gebed

Aanvangswoorden

We zingen: Lied 919: 1, 3 en 4

1. Gij die alle sterren houdt
in uw hand gevangen,
Here God, hoe duizendvoud
wekt Gij ons verlangen!
Ach, ons hart / is verward,
leer het op uw lichte
hoge rijk zich richten.

3. God, is dan wat U verliet
uit uw hand gevallen?
Mist Gij onze wereld niet
bij uw duizendtallen?
Blijf niet ver, / doe één ster
in de nacht ons gloren,
of wij zijn verloren!

4. Christus, stille vaste ster,
o Gij licht der lichten,
waarnaar wij van her en der
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onze schreden richten, –
geef ons moed; / ’t is ons goed
U te zien, getrouwe,
uw hoog rijk te aanschouwen.

Gebed Gebed bij opening van de Bijbel

We lezen: Markus 13: 5-9 en 20-23
3 Toen Hij op de Olijfberg was gaan
zitten, tegenover de tempel, en Petrus,
Jakobus, Johannes en Andreas alleen
met Hem waren, stelde Petrus Hem de
vraag: 4 ‘Vertel ons, wanneer zal dat
allemaal gebeuren en aan welk teken
kunnen we herkennen dat het zover is?’
5 Jezus antwoordde: ‘Pas op dat
niemand jullie misleidt.

20 En als de Heer die tijd niet had
verkort, zou geen enkel mens worden
gered; maar omwille van de
uitverkorenen, die Hij tot de zijnen heeft
gemaakt, heeft Hij die tijd verkort. 21 Als
iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, hier is
de messias,” of: “Daar is hij,” geloof het
dan niet, 22 want er zullen valse
messiassen en valse profeten komen, die
tekenen en wonderen zullen verrichten
om zo mogelijk Gods uitverkorenen te
misleiden. 23 Jullie moeten oppassen, Ik
heb het jullie allemaal van tevoren
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gezegd.

We zingen: 756: 1, 4, 6, 7 en 8

1. Laat komen, Heer, uw rijk,
uw koninklijke dag,
toon ons uw majesteit,
Messias, uw gezag!

4. in deze wereldtijd?
Zal ooit een dag bestaan
dat oorlog, haat en nijd
voorgoed zijn weggedaan,

6. Wij bidden, Heer, sta op
en kom in heerlijkheid!
Op U staat onze hoop
die onze Herder zijt!

We lezen: Psalm 125
1 Een pelgrimslied. Wie op de HEER
vertrouwt is als de Sionsberg, die
onwankelbaar vast staat voor eeuwig. 2
Zoals de bergen Jeruzalem omringen, zo
omringt de HEER zijn volk van nu tot in
eeuwigheid. 3 De scepter van het kwaad
zal niet rusten op het land van de
rechtvaardigen en de rechtvaardigen
zullen het onrecht de hand niet reiken. 4
Wees goed voor wie goed is, HEER, voor
de oprechte van hart. 5 Maar wie een
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dwaalweg gaat: HEER, verdrijf hem en
allen die onrecht doen. Vrede over Israël!

We zingen: Nlb : 125 : 1,2,3 en 4

NLB 125 : 1
Wie op de Here God vertrouwen
staan als de Sion vast.
Hoe hoog het onheil wast,
zij wankelen niet die op Hem bouwen.
Zij zullen als de berg des Heren
de tijd trotseren.

NLB 125 : 2
Hoog is Jeruzalem omgeven
door bergen sterk en steil,
een stad van vrede en heil.
Zo is de Here heel hun leven
rondom hen die zijn woord bewaarden,
zijn volk op aarde.

NLB 125 : 3
De scepter van de goddeloze
rust niet voorgoed op 't land
waar Hij hen heeft geplant,
opdat zij niet de hand naar 't boze
uitstrekken en hun hart afkeren
van Hem, de Here.

NLB 125 : 4
Wie op de dwaalweg zet zijn voeten
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en wie in eigenwaan
kwaad doet, zal 't kwaad vergaan.
Maar laat wie goed doet goed
ontmoeten,
wie vraagt naar U, Heer, richt zijn
schreden!
Schenk Israël vrede!

Preek Psalm 125 : 1
1 Een pelgrimslied. Wie op de HEER
vertrouwt is als de Sionsberg, die
onwankelbaar vast staat voor eeuwig.

We zingen: Elb 246 : 1 en 2

ELB 246 : 1
Ik bouw op U, mijn Schild en mijn
Verlosser.
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in uw kracht, gerust in uw
bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwen Naam.
Sterk in uw kracht, gerust in uw
bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwen Naam.

ELB 246 : 2
Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.
En telkens meer moet ik uw kracht
verstaan.
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Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwen Naam.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwen Naam.

Geloofsbelijdenis

We zingen: Nlb 412: 1 en 2

NLB 412 : 1
Wij loven U, o God, belijden U als Heer.
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld
eer.
U zingen alle hemelen, serafs, machten,
tronen,
onafgebroken rijst hun lied op hoge
tonen:
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der
legerscharen,
wiens grootheid aarde en hemel heerlijk
openbaren!

NLB 412 : 2
U looft de apostelschaar in heerlijkheid. o
Heer,
profeten, martelaars vermelden daar uw
eer.
Door heel uw kerk wordt steeds, daar
boven, hier beneden,
in strijd en zegepraal, uw grote naam
beleden.
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Zij looft, o Vader, U, oneindig in
vermogen,
onpeilbaar in verstand, onmeetbaar in
meêdogen!

Voorbeden en dankzegging

We zingen: Nlb 801 : 1,2,3,7 en 8

NLB 801 : 1
Door de nacht van strijd en zorgen
schrijdt de stoet der pelgrims voort,
vol verlangen naar de morgen,
waar de hemel hen verhoort.

NLB 801 : 2
Liederen zingend vol vertrouwen
tot zij in het eeuwig licht
in elk ander mens aanschouwen
't lichten van Gods aangezicht.

NLB 801 : 3
Door de nacht leidt ons ten leven
licht dat weerlicht overal,
dat ons blinkend zal omgeven,
als ons God ontvangen zal.

NLB 801 : 7
Zo gaan wij hier met elkander
door de nacht op weg naar huis,
pelgrims die uit alle landen

                             9 / 10



Liturgie zondag 22 mei 2022 14:00 (mobiele versie)
PKN Damwald - pkndamwald.nl

samenkomen om het kruis.

NLB 801 : 8
Die aan kruis en graf ontheven
zullen zingen lof en prijs
aan de Heer van dood en leven
in zijn zalig paradijs.

Zegen
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!
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