
Liturgie ochtenddienst 2 augustus 2020 

 

Voorzang: Weerklank lied 386: 1 

 

Uit heel de wereld, alle oorden, 
uit heel het menselijk geslacht 
tot eeuwig leven uitverkoren 
wordt een gemeente saamgebracht 
door Jezus Zelf, één Heil’ge kerk, 
de vrucht van zijn verlossingswerk. 

 

Stil gebed 

 

Votum en groet 

 

Zingen: Psalm 95: 1 en 2 

Komt, laat ons samen Isrels HEER. 
Den rotssteen van ons heil, met eer, 
Met Godgewijden zang ontmoeten; 
Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht, 
Met een verheven lofgedicht 
En blijde psalmen, juichend groeten. 

De HEER is groot, een heerlijk God, 
Een Koning, die het zaligst lot, 
Ver boven alle goôn, kan schenken. 
Het diepst van 's aardrijks ingewand, 
Het hoogst gebergt' is in Zijn hand; 
't Is al gehoorzaam op Zijn wenken. 

Lezen van het gebod 

 

Zingen: Psalm 95: 5 

Verhardt u niet; neemt Zijn genâ 
Ootmoedig aan". "Laat Meriba, 
Laat Massa u ten afschrik wezen, 
Waar 'k door uw vaders ben verzocht, 
Toen alles, wat Mijn almacht wrocht, 
Hen niet bewoog, om Mij te vrezen. 

 



Gebed om de HG 

 

Schriftlezing: Psalm 97 

 

Zingen: Psalm 97: 6 

Beminnaars van den HEER, 
Verbreiders van Zijn eer, 
Hoopt steeds op Zijn genade, 
En haat altoos het kwade. 
Hij, die in tegenspoed 
Zijn gunstgenoten hoedt, 
Verleent hun onderstand, 
En redt z' uit 's bozen hand, 
Die op hun onschuld woedt. 
 

Preek 

Zingen: Weerklank lied 432 

 

Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. 

Refrein: 

Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 

 

 

 

 

 



Gij geeft ons vrede, 
vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

Refrein: 

Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 

 

 

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 418: 1 en 4 

 

Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, d’ onzekere zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 
 
Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 
 

 

Zegenbede 


