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Liturgie 19 juli 2020, Wubbo Scholte 

onlinedienst 

 

Welkom en mededelingen    

    

Votum en groet 

    

Zingen Hemelhoog 737 Wij zullen opstaan 

 

Wij zullen opstaan 

En met Hem meegaan 

Straks als Jezus terugkomt 

Wij zullen opstaan 

En met Hem meegaan 

Als Jezus komt 

 

Blijf niet treuren 

Zit niet bij de pakken neer 

Sikkeneuren 

Helpt je toch niet meer 

't Zal gebeuren 

Dan komt de Heer 

 

Wij zullen opstaan...  

 

Zingen Hemelhoog 647 Kom nu is de tijd 

 

Kom, nu is de tijd: aanbid Hem. 

Kom, nu is de tijd: ontmoet jou God. 

Kom, zoals je bent, aanbid Hem. 

Kom, zoals je bent en geef je hart. 

Kom. 
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Eens zal elke tong U belijden als Heer, 

buigt zich elke knie voor U neer. 

Toch heeft U het beste aan Hem beloofd 

die nu in U gelooft. 

 

Kom, nu is de tijd: aanbid Hem. 

Kom, nu is de tijd: ontmoet jou God. 

Kom, zoals je bent, aanbid Hem. 

Kom, zoals je bent en geef je hart. 

Kom. 

 

Eens zal elke tong U belijden als Heer, 

buigt zich elke knie voor U neer. 

Toch heeft U het beste aan Hem beloofd 

die nu in U gelooft. 

 

Kom, nu is de tijd: aanbid Hem. 

Kom, nu is de tijd: ontmoet jou God. 

Kom, zoals je bent, aanbid Hem. 

Kom, zoals je bent en geef je hart. 

Kom. 

 

 

Zingen Hemelhoog 317 Wat mij dierbaar was 

 

Wat mij dierbaar was, 

wat ik vinden wou, 

Dingen waar ik mij aan binden zou 

Alles wat ik zocht, 

kennis, macht of geld 

Heeft geen waarde meer. 

wat werk'lijk telt: 

Ik wil U kennen, Jezus; 

dat is mijn grootste schat. 
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U verlost, U bevrijdt, 

U bent mijn gerechtigheid; 

o, ik hou van U... 

 

Ik geloof dat ik gerechtvaardigd ben, 

doordat U mij uw genade geeft. 

En mijn liefste wens is om meer en meer 

zoals U te zijn die in mij leeft. 

 

Ik wil U kennen, Jezus; 

dat is mijn grootste schat. 

U verlost, U bevrijdt, 

U bent mijn gerechtigheid; 

o, ik hou van U... 

 

En wanneer ik deel in uw lijden, Heer, 

zal ik delen in uw heerlijkheid. 

Door nu één met U in uw dood te zijn, 

zal ik bij U zijn in eeuwigheid. 

 

Ik wil U kennen, Jezus; 

dat is mijn grootste schat. 

U verlost, U bevrijdt, 

 

U bent mijn gerechtigheid; 

U verlost, U bevrijdt, 

 

U bent mijn gerechtigheid; 

U verlost, U bevrijdt, 

 

U bent mijn gerechtigheid; 

o, ik hou van U... 

 

Gebed 
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Schriftlezing Handelingen 13:42-52 

Toen Paulus en Barnabas de synagoge verlieten, kregen ze het 

verzoek om de volgende sabbat opnieuw over dit onderwerp te 

spreken.43Na afloop van de samenkomst liep een groot deel van 

de Joden en de vrome proselieten met Paulus en Barnabas mee, 

die hen toespraken en hen aanspoorden zich over te geven aan 

de goedgunstigheid van God. 
44De volgende sabbat kwam bijna de hele stad bijeen om naar 

het woord van de Heer te luisteren.45Bij het zien van de 

mensenmenigte werden de Joodse leiders jaloers en begonnen 

ze de woorden van Paulus op godslasterlijke wijze verdacht te 

maken.46Maar Paulus en Barnabas zeiden onomwonden: ‘De 

boodschap van God moest het eerst onder u worden 

bekendgemaakt, maar aangezien u die afwijst en uzelf het 

eeuwige leven niet waardig acht, zullen we ons tot de heidenen 

wenden.47Want de Heer heeft ons het volgende opgedragen: “Ik 

heb je bestemd tot een licht voor alle volken om redding te 

brengen, tot aan de uiteinden van de aarde.”’ 
48Toen de heidenen dit hoorden, verheugden ze zich en spraken 

ze vol lof over het woord van de Heer, en allen die voor het 

eeuwige leven bestemd waren aanvaardden het geloof.49Het 

woord van de Heer verspreidde zich over de hele streek. 
50De Joden hitsten echter de vrome vrouwen uit de hogere 

kringen op, evenals de vooraanstaande burgers van de stad, en 

wisten hen zover te krijgen dat ze zich tegen Paulus en Barnabas 

keerden, zodat die uit het gebied werden verdreven.51Maar zij 

schudden het stof van hun voeten omdat ze niets meer met hen 

te maken wilden hebben en vertrokken naar Ikonium.52De 

achterblijvende leerlingen waren vervuld van vreugde en van de 

heilige Geest. 

 

Overdenking 
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Zingen Hemelhoog 724 Hij is Koning 

 

Ontzagwekkend is Gods onbegrensde macht; 

zijn gezag dat de wereld regeert. 

Onvoorstelbaar hoe God ons verlossing bracht; 

in de Zoon overwon, triomfeert. 

Zie hoe Jezus met Gods kracht bekleed, 

aan het kruis elke duistere macht, 

elke keten voor ons, verbroken heeft: 

niets of niemand betwijfelt zijn gezag! 

 

Heel de wereld moet weten wie Jezus is, 

die de dood onderworpen heeft. 

Overweldigend hoe Hij de strijd beslist; 

alle machten ontwapend heeft. 

Zie hoe Jezus roemrijk zegeviert 

en ook ons bekleedt met zijn kracht. 

Onaanzienlijk zijn wij, maar Jezus niet: 

Halleluja, van Hem is alle macht! 

 

Waar ons leven zijn schoonheid en glans verliest, 

als een bloem in het veld verdort, 

zijn wij niet zonder hoop; wij vrezen niet: 

heel de wereld behoort aan God! 

Zie hoe Jezus komt in zijn majesteit: 

ontzagwekkend, met glorie bekleed. 

Onweerstaanbaar is Hij, die zo’n glans verspreidt: 

Hij is koning, van al wat adem heeft! 

 

Zie hoe Jezus komt in zijn majesteit: 

ontzagwekkend, met glorie bekleed. 

Onweerstaanbaar is Hij, die zo’n glans verspreidt: 

Hij is koning, van al wat adem heeft! 
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Reacties 

 

Gebed 

 

Zingen Hemelhoog 347a Jezus alleen, ik bouw op Hem 

 

Jezus alleen, ik bouw op Hem 

Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht 

Door stormen heen hoor ik zijn stem 

dwars door het duister van de nacht 

 

Zijn woord van liefde dat mij sust 

verdrijft mijn angst; nu vind ik rust 

Mijn vaste grond, mijn fundament 

dankzij zijn liefde leef ik nu/trp 

 

Jezus alleen werd mens als wij 

klein als een kind, in kwetsbaarheid 

Oneindig veel hield Hij van mij 

leed om mijn ongerechtigheid 

 

En door zijn offer werd ik vrij 

Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij 

ontnam de dood zijn heerschappij 

dankzij zijn sterven leef ik nu 

 

Daar in het graf, in dood gehuld 

leek al zijn macht tenietgedaan 

Maar o die dag, dat werd vervuld; 

Jezus, de Heer, is opgestaan! 

 

Sinds Hij verrees in heerlijkheid 

ben ik van vloek en schuld bevrijd 

Ik leef in Hem en Hij in mij 
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Dankzij zijn bloed ben ik nu vrij 

 

Geen levensangst, geen stervensnood 

dat is de kracht, waar ik in sta 

Van eerste stap tot aan de dood 

leidt Hij de weg waarop ik ga 

 

Geen duivels plan of aards bestaan 

kan mij ooit roven uit zijn hand 

Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam 

in die verwachting houd ik stand 

 

In Hem alleen, in Hem alleen 

 

Zegen    


