
 

Liturgie morgendienst 24 mei 2020 

 

Voorzang: Weerklank lied 192:1 

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! 

 

Stil gebed 

 

Votum 

 

Zingen: Weerklank Psalm 47: 3 en 4 

God vaart voor het oog met gejuich omhoog. 

Blij bazuingeluid roept zijn grootheid uit, 

heel het wereldrond zingt met hart en mond. 

Psalmzingt Gode, zing! Hoor zijn lof weerklinkt. 

Volken, geef de Heer, onze Koning, eer, 

loof zijn majesteit, wees in Hem verblijd. 

 

God voert zijn bewind waar men volken vindt. 

Aller eerbetoon stijgt tot voor zijn troon. 

Vorsten komen saam, vrezen ’s Heren naam. 

Zie, zij zijn geacht Abrahams geslacht; 

schilden van het land zijn zij in Gods hand. 

God alleen is Heer, geef Hem eeuwig eer. 

 

Wetslezing  



 

 

Zingen: Psalm 66: 1 en 4 

Juich, aarde, juich met blijde galmen 

Den groten Schepper van 't heelal; 

Zing d' eer Zijns naams met dankb're psalmen; 

Verhef Zijn roem met lofgeschal. 

Zeg: "O hoe vrees'lijk zijn Uw werken! 

Gij doet Uw wijdgeduchte kracht, 

O God, aan al Uw haters merken, 

Die veinzend buigen voor Uw macht." 

 

Looft, looft den HEER der legerscharen, 

O volken, heft een lofzang aan; 

Hij wil ons in het leven sparen, 

Ons hoeden op de steilste paân, 

Voor wank'len onzen voet bevrijden. 

Gij hebt ons voor een tijd bedroefd, 

En ons gelouterd door het lijden, 

Gelijk het zilver wordt beproefd. 

 

Gebed om de HG  

 

Schriftlezing:  Jesaja 43: 8-13; Handelingen 1: 1-14 

 

Zingen: Psalm 66: 8 en 10 

Komt, luistert toe, gij Godgezinden, 

Gij, die den HEER van harte vreest, 

Hoort, wat mij God deed ondervinden, 

Wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. 

'k Sloeg heilbegerig 't oog naar boven, 

Ik riep den HEER ootmoedig aan; 

Ik mocht met mond en hart Hem loven, 

Hem, Die alleen mij bij kon staan. 

 

God zij altoos op 't hoogst geprezen; 

Lof zij Gods goedertierenheid, 

Die nimmer mij heeft afgewezen, 

Noch mijn gebed gehoor ontzeid! 

 

Preek “De beste ruil voor de mooiste opdracht” 

 



 

 

Zingen: Psalm 119:3 en 86 

Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest! 

Mocht die mij op mijn paân ten leidsman strekken! 

'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik onbevreesd; 

Dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken, 

Wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest, 

Hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde wekken. 

 

Dan vloeit mijn mond steeds over van Uw eer, 

Gelijk een bron zich uitstort op de velden; 

Wanneer ik door Uw Geest Uw wetten leer, 

Dan zal mijn tong Uw redenen vermelden; 

Want Uw geboôn zijn waarlijk recht, o HEER; 

Gij zult de vlijt van die U zoekt, vergelden. 

 

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 203: 1 en 4 

O Heilige Geest, o heilige God, 

U bent de Trooster in ons lot. 

Gezonden van de hemeltroon 

door God de Vader en de Zoon, 

o Heilige Geest, o heilige God! 

 

O Heilige Geest, o heilige God, 

doe ons geloven ondanks spot. 

Het kruis is vaak een ergernis, 

dus leer ons wat getuigen is, 

o Heilige Geest, o heilige God! 

 

Zegen 

 


