
Liturgie voor zondag 25 september om 16.30 uur.  

Ds. R. Sietsma te Marum 
 
Welkom en Mededelingen 
 
Gesproken Votum en groet 
 
Zingen: Opwekking 430 
 
Heer, ik prijs uw grote naam, 
Heel mijn hart wil ik U geven, 
want U bent de weg gegaan, 
die mij redding bracht en leven.  
 
U daalde neer van uw troon 
om mens te zijn.  
Van de stal naar het kruis  
droeg U mijn pijn.  
Van het kruis naar het graf,  
uit het graf weer opgestaan  
Heer, ik prijs uw grote naam.  
 
Heer, ik prijs uw grote naam, 
Heel mijn hart wil ik U geven, 
want U bent de weg gegaan, 
die mij redding bracht en leven.  
 
U daalde neer van uw troon 
om mens te zijn.  
Van de stal naar het kruis  

droeg U mijn pijn.  
Van het kruis naar het graf,  
uit het graf weer opgestaan  
Heer, ik prijs uw grote naam.  
 
U daalde neer van uw troon 
om mens te zijn.  
Van de stal naar het kruis  
droeg U mijn pijn.  
Van het kruis naar het graf,  
uit het graf weer opgestaan  
Heer, ik prijs uw grote naam.  
 
U daalde neer van uw troon 
om mens te zijn.  
Van de stal naar het kruis  
droeg U mijn pijn.  
Van het kruis naar het graf,  
uit het graf weer opgestaan  
Heer, ik prijs uw grote naam.  
Heer, ik prijs uw grote naam. 
Heer, ik prijs uw grote naam.  

 
Gebed 
 
Zingen: Geloofsbelijdenis (GK - 179B)  
 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 
Schepper van de hemel en de 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, 
neergedaald in de hel; 
op de derde dag opgestaan 
uit de doden; 
opgevaren naar de hemel 
en zit aan de rechterhand van God, 
de almachtige Vader; 
vandaar zal Hij komen 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 van de zonden; 
opstanding van het vlees; 
en een eeuwig leven. Amen. 

 
Lezen: Ezra 3  
 
1  Aan het begin van de zevende maand, toen de Israëlieten zich in hun steden 
hadden gevestigd, verzamelde het voltallige volk zich in Jeruzalem. 2  Jesua, de zoon 
van Josadak, en zijn medepriesters, en Zerubbabel, de zoon van Sealtiël, en zijn 
verwanten, bouwden het altaar van de God van Israël, om daarop te kunnen offeren 
zoals is voorgeschreven in de wet van Mozes, de godsman. 3  Ondanks hun angst 
voor de bevolking van het land richtten ze het altaar op zijn oude fundamenten op 
en offerden aan de HEER. Ze droegen de brandoffers voor de morgen en de avond 
op, 4  en vierden het Loofhuttenfeest volgens de voorschriften: elke dag brachten ze 
het vereiste aantal brandoffers, zoveel offers dus als er voor iedere dag zijn 
voorgeschreven. 5  Van toen af aan brachten ze ook het dagelijkse offer, het offer op 
nieuwemaan en de offers bij alle andere heilige hoogtijdagen van de HEER, en verder 
alle vrijwillige gaven aan de HEER. 6  Al vanaf de eerste dag van de zevende maand 
droegen ze brandoffers op aan de HEER, ook al waren de fundamenten van het 
heiligdom van de HEER nog niet gelegd. 7  De steenhouwers en andere vaklieden 
werden uitbetaald in zilver; de Sidoniërs en Tyriërs ontvingen voedsel, drank en olie 
om, met toestemming van Cyrus, de koning van Perzië, cederhout over zee van de 
Libanon naar Jafo te vervoeren. 8  In het tweede jaar nadat zij naar Gods tempel in 
Jeruzalem waren gekomen, in de tweede maand, begonnen Zerubbabel, de zoon van 
Sealtiël, en Jesua, de zoon van Josadak, en de rest van hun broeders–priesters en 
Levieten en allen die uit de ballingschap naar Jeruzalem waren teruggekeerd–met 
het aanstellen van Levieten van twintig jaar en ouder, om toezicht te houden op de 
werkzaamheden aan de tempel van de HEER. 9  Jesua, zijn zonen en verwanten, en 
Kadmiël en zijn zonen, nakomelingen van Juda,  



waren gezamenlijk verantwoordelijk voor het toezicht op de arbeiders die werkten 
aan Gods tempel, met de zonen van Chenadad en hun zonen en verwanten, allen 
Levieten. 10  Terwijl de bouwers de fundamenten van het heiligdom van de HEER 
legden, stelden de priesters, gekleed in ambtsgewaad, zich op met trompetten, en 
de Levieten, de nakomelingen van Asaf, stelden zich op met cimbalen, om de HEER 
te prijzen volgens de aanwijzingen van David, de koning van Israël. 11  Zij dankten en 
prezen de HEER, en ze zongen in beurtzang: ‘Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw aan 
Israël.’ Heel het volk begon daarop luid te juichen en de HEER te prijzen omdat de 
fundamenten van de tempel van de HEER werden gelegd. 12  Veel priesters, Levieten 
en familiehoofden, de ouderen die de eerste tempel nog hadden gezien, huilden luid 
toen voor hun ogen de fundamenten van de tempel werden gelegd, maar vele 
anderen juichten en jubelden. 13  Juichen en huilen waren niet meer te 
onderscheiden, het gejubel was zo sterk dat het tot op grote afstand te horen was. 
 
Zingen: : LvK 477: 1, 2  
 
1 
Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 

   
2 
Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 

 
Tekst:   Ezra 3: 12 – 13  
 
12  Veel priesters, Levieten en familiehoofden, de ouderen die de eerste tempel nog 
hadden gezien, huilden luid toen voor hun ogen de fundamenten van de tempel 
werden gelegd, maar vele anderen juichten en jubelden. 13  Juichen en huilen waren 
niet meer te onderscheiden, het gejubel was zo sterk dat het tot op grote afstand te 
horen was. 
 



Preek: Een nieuwe start met gemengde gevoelens  
 
Zingen: Opwekking 276  
 
Laat heel de wereld het zien, 
maak de volk'ren weer blij 
door de klank van zijn stem. 
Heuvels en dalen breek uit! 
Kom en juich, zing het luid! 
Klap je handen voor Hem! 
  
Liefde en recht zal Hij  
brengen op aard', 
een eeuwige heerschappij. 
In onze hand ligt een 
tweesnijdend zwaard. 
't Woord van de waarheid 
maakt vrij. Het maakt vrij. 
  
Laat heel de wereld het zien, 
maak gevangenen vrij, 
breng de eenzamen thuis. 
Heel satans bolwerk stort neer, 
door 't gebed tot de Heer, 
door de kracht van het kruis. 
  

Liefde en recht zal Hij  
brengen op aard', 
een eeuwige heerschappij. 
In onze hand ligt een 
tweesnijdend zwaard. 
't Woord van de waarheid 
maakt vrij. Het maakt vrij. 
 
Laat heel de wereld nu staan 
vol ontzag voor zijn naam, 
zing het lied dat Hem eert. 
Wees niet meer stil, zeg het voort 
tot de wereld het hoort: 
Jezus regeert! 
  
Liefde en recht zal Hij  
brengen op aard', 
een eeuwige heerschappij. 
In onze hand ligt een 
tweesnijdend zwaard. 
't Woord van de waarheid 
maakt vrij. Het maakt vrij. 

Dankgebed, voorbeden 
 
Collecte 1e kerk 2e Emeritering 
 
Slotlied: LvK 300: 1, 2, 6  
 
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. 

 
Zegen 


