
Liturgie avonddienst 5 juli 2020 

 

Voorzang: Weerklank lied 292: 1  

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. 
 

Stil gebed 

 

Votum en groet 

 

Zingen: Psalm 90: 1 en 2 

Gij zijt, o HEER, van d' allervroegste jaren 
Voor ons geweest een toevlucht in gevaren. 
Eer berg en rots uit niet geboren waren, 
Eer d' aarde rustt' op hare grondpilaren, 
Van eeuwigheid, o God Die eeuwig leeft, 
Zijt Gij de God, Die eind noch oorsprong heeft. 
 
Uw oppermacht, die wij ootmoedig eren, 
Kan door een wenk den mens zijn broosheid leren; 
Uw wenk alleen, al schijnt ons niets te deren, 
Verbrijzelt ons, doet ons tot aarde keren; 
Want in Uw oog zijn duizend jaren, HEER, 
Een enk'le dag, een nachtwaak, en niets meer. 
 
 
Wet des Heeren en samenvatting van Christus 

 

Zingen: Weerklank 273 

Bewaar ons, Vader, bij uw woord. 
Uw vijand trekt, met wat bekoort, 
ons los uit uwe heerschappij. 
Spreek tot ons hart, blijf ons nabij. 
 
Toon, Here Jezus, ons uw macht. 
Geef ons een teken van uw kracht. 
Bewaar uw kerk in haar geloof, 
zodat zij U voor eeuwig looft. 
 



 

Geef, Geest, die troostend ons omgeeft, 
dat hier uw volk in eenheid leeft, 
wees bij ons in de laatste nood, 
leid ons naar ’t leven uit de dood. 
 

Gebed om de Heilige Geest 

 

Schriftlezing: 2 Thessalonicenzen 1, tekst vers 5 

 

Zingen: Psalm 119: 52, 53 en 54 

Hoe zoet zijn mij Uw redenen geweest! 
Geen honig kon 't gehemelt' beter smaken; 
Alleen door Uw bevelen krijgt mijn geest 
Verstand van God en Goddelijke zaken; 
Dies heb ik al de leugenpaân gevreesd, 
En zal bedrog en slinkse wegen wraken. 
 
Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet, 
Mijn pad ten licht, om 't donker op te klaren. 
Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed 
Bevestigen, in al mijn levensjaren, 
Dat ik Uw wet, die heilig is en goed, 
Door Uw genâ bestendig zal bewaren. 
 
Ik ben op 't diepst verdrukt; ai, schenk mij, HEER, 
Vernieuwde kracht, sterk naar Uw woord mijn leven. 
Merk op in gunst, mijn God, hoe ik U eer; 
Hoe hart en mond vrijwillig' offers geven; 
Ai, zie daarop met welgevallen neer; 
Laat in mijn hart Uw rechten zijn geschreven. 
 
 

Preek 

 

Zingen: Weerklank 365: 1, 5 en 7 

Om mijn redding wil ik juichen: 
God heeft altijd mij bemind 
en zijn Geest, Hij wil getuigen 
dat ik eeuwig ben Gods kind. 
Ja, God weet dat al mijn zonden 
steeds opnieuw mijn ziel verwonden; 
maar toch heb ik hoop in smart: 
God is groter dan ons hart. 
 
 
 



Ondanks alle aardse laster, 
ondanks satans boos geweld, 
steun ik op Gods liefde vaster, 
die mij in de ruimte stelt. 
Niets dat mij van Hem kan scheiden. 
’k Zal in rampen en in lijden 
door zijn kracht, zelfs in de pijn, 
meer dan overwinnaar zijn. 
 
Welk lot ook – ’t zij dood of leven, 
spot of eerbetoon – mij wacht, 
Jezus zal mij nooit begeven: 
ben ik zwak, bij Hem is kracht. 
Gunst van mensen, raad van vrinden, 
bittre haat van kwaadgezinden, 
hoogte, diepte, vreugd of rouw, 
niets berooft mij van Gods trouw. 
 

Dankgebed 

 

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 onderhoud van de gebouwen 

 

Slotzang: Psalm 62: 1 en 4 

Mijn ziel is immers stil tot God; 
Van Hem wacht ik een heilrijk lot; 
Hij immers zal mijn rotssteen wezen, 
Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek, 
Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek: 
Ik zal geen grote wank'ling vrezen. 
 
Doch gij, mijn ziel, het ga zo 't wil, 
Stel u gerust, zwijg Gode stil; 
Ik wacht op Hem; Zijn hulp zal blijken. 
Hij is mijn rots, mijn heil in nood, 
Mijn hoog vertrek; Zijn macht is groot; 
Ik zal noch wank'len, noch bezwijken. 
 
Zegen 

 


