Utrecht, Jacobikerk
26 juni 1994 n.m. | zondag na de langste dag
Schriftlezingen: | Zacharia 2: 1-5 | Openbaring van Johannes 22: 1-5 | NBG51 | OB | NB
Orde van dienst:
Orgelspel
Stil gebed
Votum:
Onze hulp
Is in de Naam des Heren
Die hemel en aarde geschapen heeft
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid
En die niet laat varen
De werken van Zijn handen
Amen
& Groet:
Genade zij u
En vrede van God de Vader
van Jezus Christus Zijn zoon
In de gemeenschap met de Heilige Geest
Amen
Zingen Psalm 134 NB
1 Gij dienaars aan den Heer gewijd,
zegent zijn naam te allen tijd.
Gij die des daags zijn gunst verwacht,
zegent zijn naam ook in de nacht.
2 Die in het huis des Heren zijt,
zegent zijn naam en majesteit,
zingt tot zijn eer met luider stem
en heft uw handen op naar Hem.
3 Uit Sion, aan den Heer gewijd,
zegene u zijn heiligheid.
Hij die hemel en aarde schiep,
Hij is 't die u bij name riep.
Geloofsbelijdenis
Zingen Psalm 131 OB
1 Mijn hart verheft zich niet, o Heer',
Mijn ogen zijn niet hoog; 'k verkeer,
Ik wandel niet in 't geen te groot,
Te vreemd is voor Uw gunstgenoot.
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2 Heb ik mijn ziel niet stil gezet,
En mij verloochend naar Uw wet,
Gelijk het pas gespeende kind
Zich stil bij zijne moeder vind?
3 Mijn ziel, die naar den vrede haakt,
En 't morrend ongenoegen wraakt,
Is in mij als een kind gespeend,
En heeft zich met Uw wil vereend.
4 Dat Isrel op den Heer' vertrouw';
Zijn hoop op Gods ontferming bouw',
En stil berust' in Zijn beleid,
Van nu tot in all' eeuwigheid.
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezingen
1e lezing Zacharia 2: 1-5
2 1En ik sloeg mijn ogen op en ik zag toe, en zie, een man met een meetsnoer in de hand. 2
Toen vroeg ik: Waar gaat gij heen? En hij antwoordde mij: Ik ga Jeruzalem opmeten en zien
hoe groot zijn breedte en lengte zal zijn. 3 En zie, toen de engel die met mij sprak, naar
voren trad, ging een andere engel hem tegemoet, tot wie hij zeide: 4 Snel heen, spreek tot
die jongeling: als een open plaats zal Jeruzalem daar liggen vanwege de menigte van
mensen en vee daarin. 5 En Ik zelf, luidt het woord des Heren, zal haar een vurige muur zijn
rondom, en heerlijkheid binnen in haar.
2e lezing Openbaring van Johannes 22: 1-5
22 1En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit
de troon van God en van het Lam. 2 Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier
staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht
gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren. 3 En niets
vervloekts zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en zijn
dienstknechten zullen Hem vereren, 4 en zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op
hun voorhoofden zijn. 5 En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een
lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als
koningen heersen tot in alle eeuwigheden.
Zingen Psalm 123 NB
1 Tot U, die zetelt in de hemel hoog,
hef ik vol hoop mijn oog.
Zoals een knecht let op zijns heren wenken
of hij zijn gunst wil schenken,
zoals het oog der dienstmaagd vol vertrouwen
rust op de hand der vrouwe,
zo zien wij op tot God, den HEER, tot Hij
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ons weer genadig zij.
2 Wees ons nabij, wees ons nabij, ons lot
stelt ons voor elk ten spot.
Ons hart walgt van de hoogmoed der gerusten,
de trots der zelfbewusten.
Wij zijn reeds lang verzadigd van verachting
en hebben geen verwachting,
tenzij van U: o HEER, neem weg de smaad,
verlos ons van dit kwaad.
Verkondiging
Zingen Psalm 68: 11 NB
11 Ook zelfs het land der duisternis
zal weten wat uw luister is,
Egypte zal U eren.
Het morgenland strekt als een bruid
de handen haastig naar U uit,
ook daar zult Gij regeren.
De wereld brengt U huldeblijk,
want heel de wereld is uw Rijk,
Jeruzalem het midden;
koningen overal vandaan
komen met schatting voor U staan,
elk land zal tot U bidden.
Inzameling van de gaven
Dankgebed
Zingen Psalm 118: 9 en 10 NB
9 Dit is de dag, die God deed rijzen,
juicht nu met ons en weest verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in 's Heren naam.
Wij zeegnen u uit 's Heren woning,
wij zegenen u al tezaam.
10 De Heer is God, zijn gunst verheugde
ons oog en hart met vrolijk licht.
Nu worde 't offer onzer vreugde
op zijn altaren aangericht.
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen,
o God, U roemen wijd en zijd.
Laat aller lof ten hemel rijzen:
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Gods liefde duurt in eeuwigheid.
Zegen
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