
 

Liturgie avonddienst 24 mei 2020 

 

Voorzang: Weerklank lied 192: 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 kind'ren zijn. Halleluja! 

 

Stil gebed 

 

Votum en groet 

 

Zingen: Psalm 90:7 

Wie kent Uw toorn, wie zijn geduchte krachten? 

Wie vreest dien recht geduchtste Macht der machten? 

Leer ons den tijd des levens kost'lijk achten, 

Opdat ons hart de wijsheid moog' betrachten. 

Keer weder, HEER, Uw gunst koom' ons te stâ; 

Hoe lang ontzegt G' uw knechten Uw genâ? 

 

Geloofsbelijdenis   

 

 

 

 

 

 

 



 

Zingen: Psalm 130:3 

Ik blijf den HEER verwachten; 

Mijn ziel wacht ongestoord; 

Ik hoop, in al mijn klachten, 

Op Zijn onfeilbaar woord; 

Mijn ziel, vol angst en zorgen, 

Wacht sterker op den HEER, 

Dan wachters op den morgen; 

Den morgen, ach, wanneer? 

 

Gebed om de HG  

 

Schriftlezing: Mattheus 25: 1-13 

 

Zingen: Avondzang: 4 en 5 

Houd ons gemoed voor U bereid, 

Opdat het blij Uw komst verbeid', 

Daar 't in een stil vertrouwen leeft, 

Dat Gij ons onze schuld vergeeft. 

 

Bescherm ons, in den bangen tijd 

Van zielsverzoeking en van strijd; 

Laat nooit den bozen vijand toe, 

Dat hij ons enig' hinder doe. 

 

 

Preek 

 

Zingen: Weerklank lied 109: 1 en 7 

Hoe zal ik U ontvangen, 

hoe wilt U zijn ontmoet? 

O, ’s werelds hoogst verlangen, 

U bent mijn hoogste goed. 

Wil zelf uw fakkel dragen 

ook in mijn duisternis, 

opdat wat U behage 

mij klaar en zeker is. 

 

 

 

 



 

Nog eens zal Hij verschijnen 

als richter van ’t heelal, 

die ’t hoofd van al de zijnen 

voor eeuwig kronen zal. 

Nog is die dag verborgen, 

wacht hem gelovig af, 

terwijl de grote morgen 

reeds schemert boven ’t graf. 

 

Collecten 

 

 
 

1e  collecte is bestemd voor de diaconie.  

2e  collecte is bestemd voor (CvK) het werk in de eigen gemeente.  

3e  collecte  is bestemd voor het plaatselijk evangelisatiewerk. 

 

 

Dankgebed 

 

Slotzang: Weerklank lied 219: 1 en 2 

Ik kom met haast, roept Jezus’ stem. 

Hij heeft de dood verslagen. 

Nu zal al wie gelooft in Hem 

de kroon des levens dragen. 

Wijk niet van Hem. 

Hoor naar zijn stem. 

Reeds wenken ons van boven 

de scharen, die Hem loven. 

 

Ik kom met haast, Ik kom! Houd vast 

wat Ik u heb gegeven. 

Er blijft bij alle aardse last 

een open deur ten leven. 

Werp van u af 

wat Ik niet gaf. 

Blijf u standvastig scharen 

bij wie mijn woord bewaren. 

 

Zegen 

 


