
Liturgie avonddienst 2 augustus 2020 

 

Voorzang: Weerklank lied 386: 2 

 

De Herder brengt zijn schapen samen, 
vergadert door zijn Geest en Woord 
één kudde, dragende zijn namen, 
die Hem voor eeuwig toebehoort, 
één kerk die zo onmeetbaar rijk 
op weg is naar zijn Koninkrijk. 

 

Stil gebed 

 

Votum en groet 

 

Zingen: Psalm 145: 1 en 3 

 

O God, mijn God, Gij aller vorsten HEER, 
Ik zing, verheugd, Uw groten naam ter eer; 
Ik zal den roem van Uwe majesteit 
Verhogen tot in d' eindlooz' eeuwigheid; 
'k Zal dag aan dag U eer en dank bewijzen. 
De HEER is groot; al 't schepsel moet Hem prijzen; 
Zijn grootheid streeft het kloekst begrip te boven. 
Laat elk geslacht Zijn werk en almacht loven. 
 
Zij zullen, uit de volheid van 't gemoed, 
Gedachtig aan den milden overvloed 
Van Uwe gunst, die roemen bij elkeen, 
En juichen van al Uw gerechtigheên. 
De HEER is goed en vriend'lijk en weldadig, 
Barmhartig, mild, lankmoedig en genadig; 
Hij doet Zijn gunst aan allen klaar bemerken; 
Zijn goedheid is verspreid op al Zijn werken. 

 

Gebed om de HG 

 

Schriftlezing: Jesaja 55: 1 – 3 en Mattheus 14: 13 - 21 

 

 



Zingen: Weerklank lied 205: 1 en 2 

 
Stroom, o vloed van Gods genade 
in gemeente, huis en hart! 
Laat in overvloed zich baden, 
wie door dorheid wordt benard. 
Laat o Geest, uw stromen vloeien, 
over het verdroogde zand; 
dan zal de woestijn gaan bloeien; 
groeien vruchten op het land. 
 
Laat het uit Gods hemel stromen 
in de kerken wereldwijd! 
Van uw nederdaling dromen 
zonen, dochters, wijd en zijd. 
Nieuwe liefde, nieuwe zangen, 
kracht, die zielen tot U tilt, 
schenkt uw stroom, aan wie verlangen 
dat God zelf hun dorst eens stilt. 

Preek 

Zingen: Psalm 67: 2 en 3 

 

De volken zullen U belijden, 
O God, U loven al te zaâm. 
De landen zullen zich verblijden, 
En juichen over Uwen naam. 
Volken zult Gij rechten, 
Hunne zaak beslechten, 
In rechtmatigheid; 
Volken op deez' aarde, 
Die Uw arm vergaarde, 
Die Gij veilig leidt. 
 
De volken zullen, HEER, U loven; 
O HEER, U loven altemaal, 
Die d' aarde vruchtbaar maakt van boven, 
Dat z' ons op haar gewas onthaal'. 
God is ons genegen; 
Onze God geeft zegen. 
Hij, die alles geeft, 
Hij zal zijn geprezen; 
Hem zal alles vrezen, 
Wat op aarde leeft. 

 

Geloofsbelijdenis 

 



Zingen: Psalm 150: 1 

 

Looft God, looft Zijn naam alom; 
Looft Hem in Zijn heiligdom; 
Looft des HEEREN grote macht, 
In den hemel Zijner kracht; 
Looft Hem, om Zijn mogendheden, 
Looft Hem, naar zo menig blijk 
Van Zijn heerlijk koninkrijk, 
Voor Zijn troon en hier beneden. 
 

Dankgebed 

 

Collecten 

 

 
 
1e collecte voor de diaconie 
2e collecte is bestemd voor (CvK) het werk in de eigen gemeente.  
3e collecte is bestemd voor het onderhoud van de gebouwen 

 

Slotzang: Weerklank 477 

 
Zegen ons, Algoede, 
neem ons in uw hoede 
en verhef uw aangezicht 
over ons en geef ons licht. 
 
Stort, op onze bede, 
in ons hart uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 
van uw Geest bij dag en nacht. 

 

Zegen 

 

Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 


