
 
 
 
 
 

Liturgieboekje 

 
 
 
 
 

Zondag   16 mei 2021 
 

‘wezenzondag’ 
  
 
 

de Kandelaar  16:00 uur: Ronald ten Have (LD) 
 
 
 
 
 
email voor het beamteam:   beamteam@gkv-assen-west.nl 
 
 
Bijbelteksten:  © Nieuwe Bijbelvertaling NBV 
Liederen:  
GK = Gereformeerd Kerkboek 2017   GK06 = Gereformeerd Kerkboek 2006 
LB = Liedboek 2013                              LvK = Liedboek voor de kerken 1973 
Opw = Opwekking liederenbundel     E&R = E&R liedbundels  
Sela = Sela liederen 
NPB = de Nieuwe Psalmberijming     PvN =  Psalmen voor Nu                            
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Roosters zondag 16 mei 2021 
Tijd 09:30 uur 16:00 uur 

Bijzonderheid   leesdienst  

Voorganger:   Ronald ten Have 

Ouderling van dienst:     

Bijbellezing:     

Organist:   Pieter Sturrus 

Muzikale medewerking:     

Video:   Greet Helmholt 

Beamer:   Mark Janssen 

Geluid:   Niek de Haan 

Kinderkring:     

Welkom voor de dienst:     

      

Oppas:   

  

Collecten: Hulpbeh. Classiskerken 

  Zending 

    

   

  

   

Volgende zondag 23 mei 2021 
Tijd 09:30 uur 16:00 uur 

Bijzonderheid   pinksteren 

Voorganger:   ds. G.O. Sander 

Bijbellezing:     

Organist:   Cor Kloeze 

Video:   Henk Koning 

Beamer:   Anton Janssen 

Geluid:   Niek de Haan 

Kinderkring:     
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Middagdienst in de Kandelaar 16:00 uur  
 
 
Welkom en mededelingen 
 
Votum 
Vredegroet 
 
Zingen:  psalm 47 : 1 en 2 NPB 
1.  
Juich, applaudisseer voor de hoogste HEER. 
Volken, zing voor Hem, zing met hart en stem: 
vol van majesteit heerst Hij wereldwijd. 
God kiest onze kant: onze aartsvijand 
buigt nu voor ons neer; niemand biedt verweer. 
Krachtig geeft zijn hand ons een prachtig land. 
2.  
Juich, want God stijgt op; vreugde klimt ten top. 
Luid trompetgeschal schettert overal. 
Prijs de koning, zing vol bewondering. 
Wat een machtsvertoon: God zit op zijn troon. 
Heersers treden aan om voor Hem te staan. 
Wat een erewacht; God heeft alle macht! 
 
Gebed 
 
Zingen:  gezang 314 LB 
1 
Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeengekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 
2 
Ons gevoel en ons verstand 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in 't licht der waarheid. 
't Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 
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3 
O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen 
tot de hemel door mag dringen. 
 
Lezing:  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 terug: 
‘Je bent priester voor eeuwig, 
zoals ook Melchisedek was.’ 
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. 
 
Tekst:  zondag 19 HC 
Vraag 50:  

Waarom wordt eraan toegevoegd: en zit aan de rechterhand van God?  

  Antwoord:  

Christus is opgevaren naar de hemel om Zich daar te bewijzen als het Hoofd van 

zijn christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. 

 

  Vraag 51:  

Wat is voor ons de waarde van deze heerlijkheid van ons Hoofd Christus?  
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  Antwoord:  

Ten eerste giet Hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn leden, de hemelse gaven 

uit. Ten tweede beschermt en bewaart Hij ons met zijn macht tegen alle 

vijanden. 

 

  Vraag 52:  

Welke troost schenkt u de wederkomst van Christus om te oordelen de 

levenden en de doden?  

  Antwoord:  

Dat ik in alle droefheid en vervolging met opgeheven hoofd juist Hem als 

Rechter uit de hemel verwacht, die Zich eerst om mij voor Gods rechterstoel 

gesteld en heel de vloek van mij weggenomen heeft. Hij zal dan al zijn en mijn 

vijanden aan de eeuwige ondergang overgeven, maar mij met alle 

uitverkorenen tot Zich nemen in de hemelse blijdschap en heerlijkheid. 
 
Zingen:  psalm 110 : 1, 2, 5 en 6 GK 
1  
Zo heeft de Here tot mijn Heer gesproken: 
Zit aan mijn rechterhand en neem uw recht, 
totdat Ik elke vijand heb gebroken 
en als een voetbank voor u neergelegd. 
2  
De Here wil u met zijn macht bekleden, 
van Sion uit strekt Hij uw koningsstaf: 
voer met gezag, door vijanden bestreden, 
de heerschappij die God, de Heer, u gaf. 
5  
De Heer, die op uw wegen u bewaarde, 
is in de strijd steeds aan uw rechterhand. 
Zijn arm verplettert koningen der aarde, 
wanneer zijn dag komt en zijn toorn ontbrandt. 
6  
Hij zal het kwaad der heidenvolken wreken, 
hij roeit hen uit, vertrapt hen met zijn voet. 
Terwijl hij voortgaat, drinkt hij uit de beken 
en heft het hoofd, de zege tegemoet! 
 
Verkondiging 
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Zingen:  gezang 215 : 3, 4 en 5  GK 
3  
De Vader stelt Hem in de troon 
als Christus en als Here, 
bekleed met macht en ere. 
De heerschappij is aan de Zoon, 
wiens goddelijk geweld 
de laatste vijand velt. 
4  
Wie kan zijn hoog en heilig recht 
ter wereld ooit verbreken! 
Wie zal Hem tegenspreken, 
die voor zijn kerk het pleit beslecht 
en haar na strijd en kruis 
voert in het Vaderhuis. 
5  
O Heer, die onze Koning zijt, 
laat niets uw rijk verhind’ren, 
en open voor uw kind’ren 
de poorten van uw woning wijd. 
Laat, met uw feestkleed aan, 
ons tot uw bruiloft gaan. 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen:  gezang 233 GK (2x) 
 
Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. 
Wij prijzen U als onze Heer. 
Kom met uw kracht, o Heer 
en vul ons tot uw eer, 
kom tot uw doel met ieder van ons. 
Maak ons een volk, Heer, 
heilig en rein,  
dat U, Heer, volkomen  
steeds toegewijd zal zijn. 
 
Zegen 


