
Liturgie Zondag 30-11-2014 

Morgendienst - Heilig Avondmaal 

 

Schriftber. 25 vers 1 en 3  SB 

Psalm 31 vers 15   NB 

Psalm 19 vers 5   NB 

Schriftlezing Psalm 34 vers 2 t/m 11 HSV 

  Lucas 1 vers 51 t/m 55 HSV 

Gezang 2 vers 3 en 5  EG 

Preek  Lucas 1 vers 53a 

Gezang 2 vers 6   EG 

Gezang 2 vers 1   EG 

Psalm 105 vers 22   OB 

Psalm 84 vers 6   OB 

 

 

Schriftberijming 25 vers 1 en 3 

1. Een grote hogepriester,  

 de hemel doorgegaan,  

 is voor de troon gaan staan –  

 Gods Zoon biedt aan zijn liefde:  

 Hij heeft zichzelf gegeven,  

 Hij offert eigen bloed;  

 gelooft het vast, houdt moed:  

 zijn sterven is uw leven!  

 

3. Laat ons dan zeer vrijmoedig  

 de weg gaan tot de troon –  

 God is in Hem, de Zoon,  

 genadig en lankmoedig:  

 al wie zijn hulp verlangen  

 zullen te zijner tijd,  

 daar Hij als priester pleit,  

 barmhartigheid ontvangen.  

 

 

Schriftlezing: Psalm 34 vers 2 t/m 11 (HSV) 

2 Ik zal de HEERE te allen tijde loven, Zijn lof zal 

voortdurend in mijn mond zijn. 

3 Mijn ziel zal zich beroemen in de HEERE; de 

zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. 

4 Maak de HEERE met mij groot, laten wij 

tezamen Zijn Naam roemen. 

5 Ik heb de HEERE gezocht en Hij heeft mij 

geantwoord, en mij gered uit al wat ik vrees. 

6 Zij zagen naar Hem uit, ja, stroomden op Hem 

aan; en hun gezicht werd niet rood van 

schaamte. 

7 Deze ellendige riep en de HEERE hoorde; Hij 

verloste hem uit al zijn benauwdheden. 

8 De engel van de HEERE legert zich rondom hen 

die Hem vrezen, en redt hen. 

9 Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de 

man die tot Hem de toevlucht neemt. 

10 Vrees de HEERE, u, Zijn heiligen, want wie 

Hem vrezen, hebben geen gebrek. 

11 Jonge leeuwen lijden armoede en honger, 

maar wie de HEERE zoeken, hebben geen gebrek 

aan enig goed.  

 

Schriftlezing: Lucas 1 vers 51 t/m 55 (HSV) 

51 Hij heeft een krachtig werk gedaan door Zijn 

arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de 

gedachten van hun hart, uiteengedreven. 

52 Hij heeft machtigen van de troon gestoten en 

nederigen heeft Hij verhoogd. 

53 Hongerigen heeft Hij met goede gaven 

verzadigd en rijken heeft Hij met lege handen 

weggezonden. 

54 Hij heeft het opgenomen voor Israël, Zijn 

knecht, door aan Zijn barmhartigheid te denken, 

55 zoals Hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot 

Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.  

 

Gezang 2 vers 3 en 5 (Enige Gezangen) 

3. Hoe heilig is Zijn Naam! 

 Laat volk bij volk te zaam  

 Barmhartigheid verwachten; 

 Nu Hij de zaligheid, 

 Voor die Hem vreest, bereidt, 

 Door al de nageslachten.  

 

5. Die stout zijn op hun macht, 

 Heeft Hij, versmaad, veracht, 

 Gestoten van de tronen; 

 Maar Hij verhoogt en hoedt 

 Het nederig gemoed, 

 Waarin Zijn Geest wil wonen.  

 

Tekst voor de preek: Lucas 1 vers 53a 

Hongerigen heeft Hij met goede gaven verzadigd  

 

Gezang 2 vers 6 (Enige Gezangen) 

6. Hij heeft, na lang geduld, 

 Met goederen vervuld 

 Der hongerigen monden. 

 Hij zag geen rijken aan, 

 Maar heeft z', in hunnen waan, 

 Gans ledig weggezonden. 

 

Gezang 2 vers 1 (Enige Gezangen) 

1. Mijn ziel verheft Gods eer; 

 Mijn geest mag blij den Heer', 

 Mijn Zaligmaker noemen, 

 Die, in haar lagen staat, 

 Zijn dienstmaagd niet versmaadt, 

 Maar van Zijn gunst doet roemen.  


