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Psalm 24:1 van Antoni van Noordt (ca 1619-1675)

Over het thema

“De taal is armoedig, doodarmoedig. Die de werken
des Vaders kent, weet dit” (Nescio)

Psalm 24
1. De aarde en haar volheid zijn
des Heren koninklijk domein
de wereld en die daarin wonen.
Het land rijst uit de oceaan,
rivieren breken zich ruim baan
om Gods volmaakte macht te tonen
Gelezen:

Van wie is de aarde? Van God,
van Ik-zal-zijn-die-Ik-ben
is de aarde in volle omvang.

Van Hem zijn haar diepten en toekomst.
Hij heeft haar gebouwd op de zeeën,
aan stromen duurzaam verankerd.
Wie mag zijn hoogte beklimmen
wie staan met geheven hoofd in zijn huis?
Mensen met rechtvaardige handen.
Mensen met harten onverdeeld
afgekeerden van schijn en leugen
mensen onkreukbaar, met licht geladen.
Die doen het goede wat moet gedaan –
dat slag dat vraagt en vecht om Hem
dat wil Hem zien met eigen ogen.
Huub Oosterhuis, 150 psalmen vrij

4. Gij poorten, hef uw hoofd omhoog
aloude deur maak wijd uw boog,
laat uw verheven koning binnen.
Wie is die vorst zo groot in eer,
die sterke held? Het is de Heer,
die alle macht kan overwinnen.
Gebed
Lezing Johannes 17: 1 – 13
Zo sprak hij. Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei:
‘Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal
de Zoon uw grootheid tonen. Hij heeft van u macht over alle mensen
ontvangen, de macht om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige
leven te schenken. Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige
ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. Ik heb op aarde
uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen
hebt. Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij u
had voordat de wereld bestond.
Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt uw naam
bekendgemaakt. Zij waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven. Ze
hebben uw woord bewaard, en nu begrijpen ze dat alles wat u mij hebt
gegeven, van u komt. Ik heb de woorden die ik van u ontvangen heb aan
hen doorgegeven, zij hebben ze aanvaard en nu weten ze echt dat ik van u
gekomen ben, en ze geloven dat u mij hebt gezonden.
Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die u mij
hebt gegeven, omdat zij van u zijn – alles wat van mij is, is van u, en alles
wat van u is, is van mij – en omdat in hen mijn grootheid zichtbaar
geworden is. Ik ben al niet meer in de wereld, ik ga naar u toe, maar zij
blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de
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naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn.
Zolang ik bij hen was heb ik hen door uw naam, die u mij gegeven hebt,
bewaard en over hen gewaakt: geen van hen is verloren gegaan behalve
hij die verloren moest gaan, opdat de Schrift in vervulling ging. Nu kom ik
naar u toe, en ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld ben, opdat zij vervuld
worden van mijn vreugde.
Nieuwe Bijbelvertaling 2008

Lied NLB 380: 1, 2 en 4
1. Gij, Jezus Christus, opgestegen
tot hoogste heerlijkheid,
blijft ons nabij op onze wegen;
U zij de lof gewijd.
Uw weg ging voort door smaad en dood;
o Heer die ons uw lichaam bood
als ’t levensbrood.
2. Gij, ’s Vaders Zoon, ten troon verheven,
betoont uw majesteit,
belooft voor ons verloren leven
behoud in eeuwigheid.
Gij zijt de doodspoort doorgegaan;
als overwinnaar opgestaan,
nam Gij ons aan.
4. Heer, open ons genadig de ogen
en doe ons door uw Geest
het licht zien en uw naam verhogen,
voor ’t oordeel onbevreesd.
Ten troon verheven, ons nabij,
staat Gij ons in de strijd terzij.
Mijn kracht zijt Gij.
Overweging
Lied "Ken je mij" van Trijntje Oosterhuis
Refrein: Ken je mij? Wie ken je dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ogen die door de zon heen kijken
Zoekend naar de plek waar ik woon
Ben jij beeldspraak voor iemand
die aardig is, of onmetelijk ver,
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die niet staat en niet valt
en niet voelt als ik,
niet koud en hooghartig
Refrein
Hier is de plek waar ik woon
Een stoel op het water,
Een raam waarlangs het opklarend weer
Of het vallende duister voorbij vaart
Heb je geroepen? Hier ben ik
Refrein
Ik zou een woord willen spreken
Dat waar en van mij is
Dat draagt wie ik ben,
dat het houdt,
Ik zou een woord willen spreken
Dat rechtop staat als mens die mij aankijkt en zegt
Ik ben jouw zuiverste zelf,
Vrees niet, versta mij, ik ben, ik ben
Refrein
Ben jij de enige voor wiens ogen
Niet is verborgen van mijn naaktheid
Kan jij het hebben,
Als niemand anders,
Dat ik geen licht geef, niet warm ben,
Dat ik niet mooi ben, niet veel
Dat geen bron ontspringt
in mijn diepte
Dat ik alleen dit gezicht heb,
geen ander.
Ben ik door jou, zonder schaamte,
gezien, genomen,
door niemand minder?
Zou dat niet veel teveel waar zijn?
Zou dat niet veel teveel waar zijn?
Refrein
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Gebeden met Bewaar ons, o God
1. Bewaar ons, o God, en kijk naar ons om,
ga met ons op onze wegen.
Wees water en brood in dorst en nood,
ommantel ons met uw zegen. (2x)
2. Bewaar ons, o God, en kijk naar ons om,
wees met ons in alle lijden.
Vol warmte en licht voor ons gezicht,
dichtbij ons in zware tijden. (2x)
3. Bewaar ons, o God, en kijk naar ons om,
bescherm ons tegen het kwade.
Geef ons een gezicht dat vrede sticht
en leven laat in genade. (2x)
4. Bewaar ons, o God, en kijk naar ons om,
sta achter ons met uw zegen.
Uw Heilige Geest die mensen geneest
zal licht zijn op onze wegen. (2x)
Gerard Gerelings, naar ‘La Paz del Seňor’

Slotlied NLB 665: 1, 4, en 5
1. Om Christus’ wil zijn wij verblijd.
Hij heeft in alle menselijkheid
- een zoon die naar zijn vader aardt God in het vlees geopenbaard.
4. Hij is aanwezig in het woord,
dat wordt gepredikt en gehoord
in heel de wereld en geloofd,
en dat ons zegent hoofd voor hoofd.
5. Om Christus’ wil zijn wij verblijd,
die inging in Godsheerlijkheid
en voor Gods ogen, stralend schoon,
is wat wij zullen zijn, - de Zoon.
Zegenbede
Orgelspel

Psalm 24:3 van Antoni van Noordt (ca 1619-1675)

5

Collectedoelen 24 mei: 1. Kerk in Actie - werelddiaconaat
2. Wijkgemeente
U kunt doneren via
iDEAL-betaling https://site.skgcollect.nl/49/gift/formulier.html?id=4286
Chrch app
bankrekeningnummer NL56 RABO 0325 4090 21 onder vermelding van het
doel
Toelichting bij de 1e collecte:
In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze
worden hier door volwassenen neergezet om te bedelen. Ze gaan niet naar
school, worden uitgebuit en mishandeld. Kerk in Actie werkt samen met drie
organisaties die dit probleem aanpakken. Zij vangen straatkinderen op, proberen
hen te herenigen met hun familie, zorgen dat ze weer naar school gaan en
werken aan preventie in het gebied waar veel van deze kinderen vandaan
komen. Geef straatkinderen een nieuwe kans via deze collecte.
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