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Liturgie 17 mei 2020, ds Cees Molenaar 

onlinedienst 

Welkom en mededelingen 

 

Votum en groet 

 

Zingen Hemelhoog 639 Ik aanbid u  

 

Ik aanbid U (Ik aanbid U) 

Met heel mijn hart (met heel mijn hart). 

Ik verhoog U (ik verhoog U) 

Met al mijn kracht (al mijn kracht). 

 

Heer, ik zoek U (Heer, ik zoek U), 

Wil zijn waar U bent (Wil zijn waar U bent). 

Heer, ik volg U (Heer, ik volg U), 

Wil gaan waar U zendt (waar U zendt). 

 

Heer, ik geef U mijn aanbidding, 

Heer, ik geef U al mijn dank en eer. 

U alleen wil ik aanbidden, 

U alleen komt toe mijn dank en eer. 

 

Heer, ik dien U (Heer, ik dien U), 

En buig voor U neer (en buig voor U neer), 

Geef mijn leven (geef mijn leven), 

Want U bent mijn Heer (U bent Heer). 

 

Ik vertrouw U (Ik vertrouw U), 

Vader en Zoon (Vader en Zoon), 

Hef mijn ogen (hef mijn ogen) 

Op naar uw troon (naar uw troon). 

 



 

2 
 

Heer, ik geef U mijn aanbidding, 

Heer, ik geef U al mijn dank en eer. 

U alleen wil ik aanbidden, 

U alleen komt toe mijn dank en eer.  

 

Zingen Opwekking 548  Hart van aanbidding  

  

Ik wil terug naar het hart van aanbidding 

en dan gaat het om U, 

om U alleen Jezus. 

Ik heb zo'n spijt van hoe ik ermee omging 

want het gaat toch om U, 

om U alleen Jezus. 

 

De muziek vervaagt 

langzaam wordt het stil, 

dan kom ik bij U. 

Met mijn grootste wens 

iets te geven Heer 

waar U blij mee bent. 

 

Ik geef U meer dan een lied 

want, een lied op zichzelf 

is niet waar U naar verlangt. 

U kijkt veel dieper in mij 

door de buitenkant heen 

doorgrond het diepst van mijn hart. 

 

Ik wil terug naar het hart van aanbidding 

en dan gaat het om U, 

om U alleen Jezus. 

Ik heb zo'n spijt van hoe ik ermee omging 

want het gaat toch om U, 

om U alleen Jezus. 
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Onvolprezen Heer, 

U bent zoveel meer 

dan ik zeggen kan. 

Maar al ben ik zwak, 

alles wat ik heb 

leg ik voor U neer. 

 

Ik geef U meer dan een lied 

want, een lied op zichzelf 

is niet waar U naar verlangt. 

U kijkt veel dieper in mij 

door de buitenkant heen 

doorgrond het diepst van mijn hart. 

 

Ik wil terug naar het hart van aanbidding 

en dan gaat het om U, 

om U alleen Jezus. 

Ik heb zo'n spijt van hoe ik ermee omging 

want het gaat toch om U, 

om U alleen Jezus. 

 

Zingen Zoals Nehemia 

 

Al ligt de hele stad aan stukken 

Met zware stenen sjouwen wij 

De God des hemels zal 't doen lukken 

En daarom bouwen wij Jeruzalem 

Zoals Nehemia, zoals Nehemia 

 

Al heeft de vijand ons geslagen 

Al zijn er gaten in de muur 

Wij werken samen alle dagen 

Wij zullen slagen op den duur 
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Al ligt de hele stad aan stukken 

Met zware stenen sjouwen wij 

De God des hemels zal 't doen lukken 

En daarom bouwen wij Jeruzalem 

Zoals Nehemia, zoals Nehemia 

 

Al wil de vijand ons verhinderen 

Al lacht hij: dat is veel te zwaar 

Wij bouwen samen met Gods kinderen 

En het komt voor elkaar 

 

Al ligt de hele stad aan stukken 

Met zware stenen sjouwen wij 

De God des hemels zal 't doen lukken 

En daarom bouwen wij Jeruzalem 

Zoals Nehemia, zoals Nehemia 

 

Gebed 

 

Schriftlezing Hebreeën 7: 11-28  
11Had het Levitische priesterschap – dat de basis vormde voor de wet 

die het volk ontving – de volmaaktheid gebracht, dan zou het niet 

nodig zijn geweest dat er een andere priester werd aangesteld, die was 

zoals Melchisedek, en niet zoals Aäron.12Maar wanneer de aard van 

het priesterschap verandert, verandert onherroepelijk ook de 

wet.13Welnu, degene over wie dit alles wordt gezegd, behoort tot een 

andere stam, waarvan niemand zich in dienst van het altaar gesteld 

heeft.14Het is immers bij iedereen bekend dat onze Heer is 

voortgekomen uit Juda, en deze stam is door Mozes nooit met 

priesters in verband gebracht.15Nog duidelijker wordt het als we ons 

realiseren dat deze nieuwe priester, het evenbeeld van 

Melchisedek,16geen priester geworden is op grond van de in de wet 

vereiste menselijke afstamming, maar door de kracht van zijn 

onvergankelijk leven.17Over hem wordt immers verklaard: ‘Jij zult voor 
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eeuwig priester zijn, zoals ook Melchisedek dat was.’18Het eerder 

gegeven gebod wordt ongeldig verklaard omdat het te beperkt is en 

niet voldoet19– de wet heeft trouwens in geen enkel opzicht de 

volmaaktheid gebracht –, maar de hoop op iets beters treedt ervoor 

in de plaats, waardoor wij weer dichter tot God kunnen 

naderen.20Bovendien is er sprake van een bekrachtiging onder ede. De 

Levitische priesters ontvingen het priesterschap zonder dat het door 

een eed bekrachtigd werd,21Jezus daarentegen ontving het mét een 

dergelijke bekrachtiging, toen tegen hem werd gezegd: ‘De Heer heeft 

gezworen, en komt op zijn eed niet terug: “Jij bent priester voor 

eeuwig.”’ 22Daardoor staat Jezus garant voor een veel beter 

verbond.23Zij volgden elkaar generaties lang op, omdat de dood hun 

belette priester te blijven,24terwijl hij priester zonder opvolger is, 

omdat hij tot in eeuwigheid blijft.25Zo kan hij ieder die door hem tot 

God komt volkomen redden, omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen 

kan pleiten.26Een hogepriester als hij hadden we ook nodig, iemand 

die heilig, schuldeloos en zuiver is, van de zondaars afgescheiden en 

ver boven de hemel verheven.27Hij hoeft niet, zoals de andere 

hogepriesters, elke dag eerst offers op te dragen voor zijn eigen 

zonden en dan voor die van het volk; dat heeft hij immers voor eens 

en altijd gedaan toen hij het offer van zijn leven bracht.28De wet stelt 

mensen aan als hogepriester, en mensen zijn behept met zwakheid, 

maar met de bekrachtiging onder ede die later werd uitgesproken dan 

de wet, is de Zoon aangesteld, die voor altijd de volmaaktheid heeft 

bereikt. 

 

Overdenking  

 

Muzikaal intermezzo  

 

Zingen Opwekking 697  Mighty to save  

 

Everyone needs compassion 

A love that's never failing 

Iedereen zoekt naar liefde, 

Trouw die nooit teleurstelt 

https://bijbel.eo.nl/bijbelse-achtergrond/de-offers/
https://bijbel.eo.nl/bijbelse-achtergrond/de-offers/
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But let mercy fall on me 

Well everyone needs forgiveness 

The kindness of a Savior 

The hope of nations 

 

My Savior 

He can move the mountains 

My God is Mighty to save 

He is Mighty to save 

Forever 

Author of salvation 

He rose and conquered the grave 

Jesus conquered the grave 

 

So take me as You find me 

All my fears and failures 

And fill my life again 

I give my life to follow 

Everything I believe in 

And now I surrender 

 

Savior 

He can move the mountains 

My God is Mighty to save 

He is Mighty to save 

Forever 

Author of salvation 

He rose and conquered the grave 

Jesus conquered the grave 

 

Shine your light and let the whole 

world see 

 

Geef Uw genade Heer. 

Iedereen zoekt vergeving, 

De goedheid van een Redder, 

De hoop van de volken. 

 

Mijn Redder  

bergen moeten wijken 

Voor Zijn geweldige kracht, 

Zijn geweldige kracht. 

Als Redder,  

grote Overwinnaar 

Stond Jezus op uit het graf, 

Hij stond op uit het graf. 

 

Neem mij zoals ik ben, Heer, 

Met al mijn angst en falen. 

Vul mijn hart opnieuw. 

Ik geef mij aan U over 

Met alles wat ik geloof, Heer, 

Wil ik U volgen. 

 

Mijn Redder  

bergen moeten wijken 

Voor Zijn geweldige kracht, 

Zijn geweldige kracht. 

Als Redder,  

grote Overwinnaar 

Stond Jezus op uit het graf, 

Hij stond op uit het graf 

 

Laat Uw licht aan heel de wereld 

zien, 
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We're singing for the glory of the 

risen King 

 

Savior 

He can move the mountains 

My God is Mighty to save 

He is Mighty to save 

Forever 

Author of salvation 

He rose and conquered the grave 

Jesus conquered the grave 

 

 

 

Wij zingen tot de eer 

Van de verrezen Heer. 

 

Mijn Redder  

bergen moeten wijken 

Voor Zijn geweldige kracht, 

Zijn geweldige kracht. 

Als Redder,  

grote Overwinnaar 

Stond Jezus op uit het graf, 

Hij stond op uit het graf. 

 

 

Gebed 

 

Zingen Jezus overwinnaar 

 

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. 

Want U bevrijdt en geeft leven. 

Elke storm verstild door de klank van Uw stem. 

Alles buigt voor Koning Jezus. 

 

U bent de held die voor ons strijdt. 

U baant de weg van overwinning. 

Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. 

Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 

 

Voor eeuwig is Uw heerschappij. 

Uw troon staat onwankelbaar. 

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 

Jezus, Overwinnaar! 
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De duisternis licht op door U. 

De duivel is door U verslagen. 

Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven? 

Jezus leeft en ik zal leven! 

 

De schepping knielt in diepst ontzag. 

De hemel juicht voor onze Koning. 

En de machten van de hel weten  

Wie er regeert: 

Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 

 

Voor eeuwig is Uw heerschappij. 

Uw troon staat onwankelbaar. 

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 

Jezus, Overwinnaar! 

 

Naam boven alle namen, 

Naam boven alle namen. 

Naam boven alle namen. 

 

Voor eeuwig is Uw heerschappij. 

Uw troon staat onwankelbaar. 

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 

Jezus, Overwinnaar! 

 

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 

Jezus, Overwinnaar! 

Jezus, Overwinnaar! 

Jezus, Overwinnaar! 

 

Zegen 


