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Voorganger A. van Kralingen 

Liturgie ochtenddienst 24 mei 2020 
Van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk 

Psalm 24 vers 1, 5 
1    Al d' aard' en alles wat zij geeft, 

Met al wat zich beweegt en leeft, 
Zijn 't wettig eigendom des HEEREN. 
Hij heeft z', in haren ochtendstond, 
Op ongemeten zeên gegrond, 
Doorsneden met rivier en meren. 

5   Verhoogt, o poorten, nu den boog; 
Rijst, eeuw'ge deuren, rijst omhoog; 
Opdat g' uw Koning moogt ontvangen. 
Wie is die Vorst, zo groot in kracht? 
't Is 't Hoofd van 's hemels legermacht; 
Hem eren wij met lofgezangen. 

 
Psalm 24 vers 2 
2 Wie klimt den berg des HEEREN op? 

Wie zal dien Godgewijden top, 
Voor 't oog van Sions God, betreden? 
De man, die, rein van hart en hand, 
Zich niet aan ijdelheid verpandt, 
En geen bedrog pleegt in zijn eden. 

Gezang 73 vers 1, 2 
1 Wij knielen voor uw zetel neer, 

wij, Heer, en al uw leden, 
en eren U als onze Heer 
met lied'ren en gebeden. 
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, 
voor U, o Godsgetuige, 
o Eerstgeboren' uit de dood 
zich diep eerbiedig buige! 

2 Die ons, gereinigd door uw bloed, 
tot priesters hebt verheven, 
en ons de hoge rang, de moed 
van koningen gegeven, 
U zij de roem, U zij de lof, 
U de eerkroon opgedragen! 
Geheel de aard' en 't hemelhof 
moet van uw eer gewagen. 
 
 

Psalm 21 vers 1, 4 
1 O Heer, de koning is verheugd, 

hij wil uw almacht prijzen, 
U juichend dank bewijzen. 
Gij schonk hem dapperheid en deugd. 
Gij hebt op zijn gebed, 
hem door uw hulp gered. 

4 Groot wordt zijn roem, zo Gij hem helpt, 
hij zal naar alle zijden, 
het heilzaam licht verspreiden, 
waarmede Gij hem overstelpt. 
Vertrouwend op zijn Heer, 
wankelt hij nimmermeer. 

 
Psalm 81 vers 1, 2 & 9 
  1 Jubelt God ter eer, 

Hij is onze sterkte! 
Juicht voor Israëls Heer, 
stem en tegenstem 
springen op voor Hem 
die ons heil bewerkte. 

2 Laat de harpen slaan, 
klinken de trompetten. 
Viert bij volle maan 
met muziek en mond 
een hernieuwd verbond 
volgens oude wetten. 

12 Leef uit mijn verbond. 
Vraag van Mij vrijmoedig. 
Open wijd uw mond. 
Al wat u ontbreekt, 
al waar gij om smeekt 
geef Ik overvloedig. 


