
 

Liturgie voor de dienst op donderdag 13 mei 2021, 9.30 uur, in de Dorpskerk te Maasdijk. 

       40e dag vanaf Pasen - Hemelvaartsdag 

 
 

VOORBEREIDING 

 

Inleidend orgelspel 

Mededelingen en afkondigingen 

Aanvangspsalm (staande): Ps. 47:1 en 2 

 

1    Volken weest verheugd, 
 jubelt, toont uw vreugd, 
 prijst met handgeklap 
 's Heren koningschap. 
 Ja, Hij is de Heer, 
 volken slaat Hij neer, 
 zijn geduchte kracht 
 geeft z' in onze macht. 
 Met zijn eigen hand 
 meet Hij Jakob 't land, 
 die daar woont met trots, 
 als beminde Gods. 

 

2    God stijgt blinkend schoon 
 met gejuich ten troon. 
 Luid bazuingeschal 
 meldt het overal. 
 Zingt Gods eer, heft aan, 
 's Konings eer, heft aan. 
 Heel de aarde hoort 
 naar des Heren woord, 
 is zijn rijksgebied. 
 Zingt een kroningslied! 
 Die de volken leidt 
 troont in heiligheid. 

 

Stil gebed 

Bemoediging en Groet 

Zingen: Klein Gloria  

 

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 

Als in den beginne, 

nu en immer 

en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen 

 

Geloofsbelijdenis 

 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.  

En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Here,  

die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,  

Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter 

helle, ten derden dage wederom opgestaan van de doden,  

opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, vanwaar Hij 

komen zal om te oordelen de levenden en de doden.  



 

Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke Kerk,  

de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleses;  

en een eeuwig leven.  

Amen.  

 
Kinderkerkjournaal?? 
 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed bij de opening van het Woord 

 

Profetenlezing: Daniël 7,13-14 

13In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel Iemand kwam die 
eruitzag als een mens. Hij naderde de oude wijze en werd voor Hem geleid. 14Hem werden 
macht, eer en het koningschap verleend, en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, 
dienden Hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen, 
Zijn koningschap zou nooit te gronde gaan. 
 

Evangelielezing: Mattheüs 28,16-20 

16De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, 17en toen ze 
Hem zagen bewezen ze Hem eer, al twijfelden enkelen nog. 18Jezus kwam op hen toe en zei: 
‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19Ga dus op weg en maak alle volken tot 
mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 
20en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit 
voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ 

 
Zingen: Lied 663:1 en 2 ‘Al heeft Hij ons verlaten’ 

 

1    Al heeft Hij ons verlaten, 
 Hij laat ons nooit alleen. 
 Wat wij in Hem bezaten 
 is altijd om ons heen 
 als zonlicht om de bloemen 
 een moeder om haar kind. 
 Teveel om op te noemen 
 zijn wij door Hem bemind. 

 

2    Al is Hij opgenomen, 
 houd in herinnering, 
 dat Hij terug zal komen, 
 zoals Hij van ons ging. 
 Wij leven van vertrouwen, 
 dat wij zijn majesteit 
 van oog tot oog aanschouwen 
 in alle eeuwigheid. 

 
Verkondiging 

 

Zingen:  Lied 704:1, 2 en 3 ‘Dank, dank nu allen God’ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sUnBe8af590 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sUnBe8af590


 

1    Dankt, dankt nu allen God 
 met hart en mond en handen, 
 die grote dingen doet 
 hier en in alle landen, 
 die ons van kindsbeen aan, 
 ja, van de moederschoot, 
 zijn vaderlijke hand 
 en trouwe liefde bood. 

 

3    Lof, eer en prijs zij God 
 die troont in 't licht daarboven. 
 Hem, Vader, Zoon en Geest 
 moet heel de schepping loven. 
 Van Hem, de ene Heer, 
 gaf het verleden blijk, 
 het heden zingt zijn eer, 
 de toekomst is zijn rijk. 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Slotzang: Lied 769:1 en 6 ‘Eens, als de bazuinen klinken’ 

https://www.youtube.com/watch?v=5phE8QdN1AA 

 

1. Eens, als de bazuinen klinken, 

    uit de hoogte, links en rechts, 

    duizend stemmen ons omringen, 

    ja en amen wordt gezegd, 

    rest er niets meer dan te zingen, 

   Heer, dan is Uw pleit beslecht. 

 
2. Scheurt het voorhang van de wolken, 

    wordt Uw aangezicht onthuld, 

    vaart de tijding door de volken, 

    dat Gij alles richten zult, 

    Heer, dan is de dood verzwolgen, 

    want de schriften zijn vervuld. 

 
6. Van die dag kan niemand weten, 

    maar het woord drijft aan tot spoed, 

    zouden wij niet haastig eten, 

    gaandeweg Hem tegemoet, 

    Jezus Christus, gist'ren, heden, 

    komt voor eens  

    en komt voor goed. 

 

Wegzending en Zegen 

Zingen: Lied 416:4  

Ga met God en Hij zal met je zijn 

Tot wij weer elkaar ontmoeten 

In Zijn naam elkaar begroeten 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

Uitleidend orgelspel
 

https://www.youtube.com/watch?v=5phE8QdN1AA

