
Liturgie avonddienst 21 juni 2020 

 

Voorzang: Weerklank lied 292: 1 t/m 4 

Zolang wij ademhalen 
schept Gij in ons de kracht 
om zingend te vertalen 
waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven 
tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven 
geeft stem aan onze dank. 
 
Al is mijn stem gebroken, 
mijn adem zonder kracht, 
het lied op and’re lippen 
draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen 
of in verdriet verstild: 
het lied van Uw verlangen 
heeft mij aan ’t licht getild. 
 
Het donker kan verbleken 
door psalmen in de nacht. 
De muren kunnen vallen: 
zing dan uit alle macht! 
God, laat het nooit ontbreken 
aan hemelhoog gezang, 
waarvan de wijs ons tekent 
dit lieve leven lang. 
 
Ons lied wordt steeds gedragen 
door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven 
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest. 
 

Stil gebed 

 

Votum en groet 

 

Zingen: Psalm 84: 1 en 3 

Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, 
O HEER, der legerscharen God, 



Zijn mij Uw huis en tempelzangen! 
Hoe branden mijn genegenheên, 
Om 's HEEREN voorhof in te treên! 
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; 
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft, 
En aan mijn ziel het leven geeft. 
 
Welzalig hij, die al zijn kracht 
En hulp alleen van U verwacht, 
Die kiest de welgebaande wegen; 
Steekt hen de hete middagzon 
In 't moerbeidal, Gij zijt hun bron, 
En stort op hen een milden regen, 
Een regen, die hen overdekt, 
Verkwikt, en hun tot zegen strekt. 
 
Geloofsbelijdenis van Nicéa 

 

Zingen: Weerklank 366 

Ik heb slechts één houvast in leven en in dood: 
mijn trouwe Heiland die zijn kostbaar bloed vergoot, 
heeft heel de prijs betaald voor al mijn schuld en zonden, 
Hij heeft mij vrijgekocht, uit satans strik ontbonden; 
ik heb de zeggenschap over mijzelf verloren, 
met lichaam en met ziel mag ik Hem toebehoren. 
 
 
Nu ik van Hem mag zijn, word ik door Hem bewaard: 
zonder mijn Vader valt geen haar van mij ter aard 
en wat mij overkomt, werkt aan mijn redding mede. 
Zijn Geest doet mij met vreugd Hem dienen in dit heden 
en Hij getuigt in mij, is mij tot pand gegeven: 
Hij geeft mij heden reeds het eeuwig, zalig leven. 
 
Het houvast dat Hij biedt, de troost van dit bestaan, 
de zekerheid waarmee ik straks tot Hem mag gaan, 
ligt voor mij in ’t besef, drievoudig, nauw verbonden: 
hoe groot is mijn ellend’, hoe vele zijn mijn zonden, 
maar ook hoe Hij verlost en vrijspraak mij wil geven 
en hoe ik Hem daarvoor kan danken heel mijn leven. 
 

Gebed om de HG  

 

Schriftlezing: Johannes 3:  1 - 21 

 

 



Zingen: Psalm 25: 2 en 4 

HEER, ai, maak mij Uwe wegen, 
Door Uw woord en Geest bekend; 
Leer mij, hoe die zijn gelegen, 
En waarheen G' Uw treden wendt, 
Leid mij in Uw waarheid, leer 
IJv'rig mij Uw wet betrachten; 
Want Gij zijt mijn heil, o HEER, 
'k Blijf U al den dag verwachten. 
 
's HEEREN goedheid kent geen palen; 
God is recht, dus zal Hij door 
Onderwijzing hen, die dwalen, 
Brengen in het rechte spoor. 
Hij zal leiden 't zacht gemoed 
In het effen recht des HEEREN. 
Wie Hem need'rig valt te voet, 
Zal van Hem zijn wegen leren. 
 

Preek Johannes 3:8 “Wij leven van de Wind!” 

 

Zingen: Psalm 119: 47 

'k Ben eeuwiglijk gedachtig aan Uw woord, 
Want ik ontving door Uw bevelen 't leven. 
'k Ben d' Uwe, HEER; geleid mij ongestoord; 
Behoud mij toch, naar 't woord aan mij gegeven; 
Ik heb met lust Uw wetten nagespoord, 
En die gezocht, door Uwen Geest gedreven. 
 

Dankgebed 

 

Collecten 

 

 
 

1e  collecte is bestemd voor MeHoRo www.mehoro.nl 

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

3e  collecte  is bestemd voor bijstand in het pastoraat 

 

Slotzang: Weerklank lied 184: 2 en 3 

Op uw woord, o leven van ons leven, 
werpen wij het doodskleed af; 
door uw Heil’ge Geest met kracht gedreven 
komen w’ uit ons zondengraf. 
Leer ons ’t leven van de aard’ te derven, 
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in uw kruisdood meegekruisigd, sterven; 
en, herboren, opgestaan, 
achter U ten hemel gaan. 
 
In uw hoede zijn wij wel geborgen; 
ook als straks het oog ons breekt, 
eenmaal zien wij toch de grote morgen 
na de aardse lijdensweek. 
Wat een dag van vrede zal dat wezen, 
als w’ onsterf’lijk, uit de dood verrezen, 
mogen zien uw aangezicht, 
leven in uw eeuwig licht! 
 
Zegen 

 


