
Liturgie avonddienst 18 oktober 2020 
 

Voorzang: Weerklank lied 287: 2 
 

Zegen ons met verwondering 
dat Hij het is, de vreemdeling, 
die met ons door de eeuwen ging  
blijf bij ons met uw zegening. 
 

 
Stil gebed 
 
 
Votum en groet 
 

Zingen: Psalm 119: 45 en 47 

 

O HEER, Uw woord bestaat in eeuwigheid, 
Daar 't hemelheir zich schikt naar Uw bevelen; 
In Uwe trouw, zo gunstig toegezeid, 
Zal elk geslacht, ja 't eind der eeuwen delen; 
Deez' aard' is hecht door Uwe hand bereid; 
Haar stand blijft vast, al wiss'len haar tonelen. 
 
'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. 
 
Geloofsbelijdenis 

 

Zingen Weerklank Psalm 95: 2 

 

Zij overwonnen door het dierbaar bloed 
van ’t Lam dat al hun zonden heeft geboet, 
en door het woord van hun getuigenis: 
zij hielden vast aan die belijdenis, 
al kostte ’t hun de vrijheid en hun bloed. 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Schriftlezing:  Psalm 56 



 
Zingen: Psalm 56: 4 en 5 
 
Gij weet, o God, hoe 'k zwerven moet op aard'; 
Mijn tranen hebt G' in Uwe fles vergaard; 
Is hun getal niet in Uw boek bewaard, 
Niet op Uw rol geschreven? 
Gewis, dan zal mijn wreev'le vijand beven, 
En, als ik roep, straks rugwaarts zijn gedreven. 
Dit weet ik vast: God zal mij nooit begeven; 
Niets maakt mijn ziel vervaard. 
 
Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord; 
Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord; 
'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord; 
Wat sterv'ling zou mij schenden? 
Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden 
Mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden, 
Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, 
Door ijver aangespoord. 
 
 
Preek 
 
Zingen: Psalm 130: 3 
 
Ik blijf den HEER verwachten; 
Mijn ziel wacht ongestoord; 
Ik hoop, in al mijn klachten, 
Op Zijn onfeilbaar woord; 
Mijn ziel, vol angst en zorgen, 
Wacht sterker op den HEER, 
Dan wachters op den morgen; 
Den morgen, ach, wanneer? 
 
Gebed 
 
Collecten 
 

 
 

1ste collecte is bestemd voor het werelddiaconaat van Kerk in Actie 
2de collecte is bestemd voor (CvK) het werk in de eigen gemeente.  
3de collecte is ook bestemd voor het werelddiaconaat van Kerk in Actie. 
 
https://www.kerkinactie.nl/over-kerk-in-actie 

https://www.kerkinactie.nl/projecten 

 

 

 

https://www.kerkinactie.nl/over-kerk-in-actie
https://www.kerkinactie.nl/projecten


Zingen: Weerklank lied 515: 1, 2 en 3 
 
Wie maar de goede God laat zorgen 
en op Hem hoopt in ’t bangst gevaar, 
is bij Hem veilig en geborgen, 
die redt Hij godd’lijk, wonderbaar: 
wie op de hoge God vertrouwt, 
heeft zeker op geen zand gebouwd. 
 
Blijf dan eerbiedig God verbeiden 
en zwijg de Heer ootmoedig stil; 
Hij zal ons naar zijn raad geleiden, 
’t is goed en heilig wat Hij wil. 
God die ons uitverkoren heeft, 
kent alle zorg die in ons leeft. 
 
Treed vrolijk voort op ’s Heren wegen, 
neem zijn gebod getrouw in acht. 
’t Wordt eind’lijk alles u ten zegen, 
wanneer gij daarop biddend wacht. 
En wie gelovig op Hem ziet, 
weet zeker: Hij verlaat ons niet. 
 
Zegen 


