
Liturgie ochtenddienst 18 oktober 2020 
 

Voorzang:  Weerklank lied 287: 1 
 

Uw stem, Heer, hebben wij gehoord, 
het wonder van uw heilig Woord, 
van Jezus die uw beeltenis 
en die het hart der schriften is. 
 

Stil gebed 
 
 
Votum en groet 
 

Zingen: Psalm 73: 5 en 6 

 

Hun mond tast zelfs den hemel aan; 
Gods albestuur schijnt hun een waan; 
Terwijl hun tong op aarde wandelt; 
Geen mens ontziet, maar elk mishandelt. 
Daarom keert zich Gods volk hiertoe, 
En schrikt, wanneer hun bang te moê, 
Het water, daar hun niets gelukt, 
Met bekers vol wordt uitgedrukt. 
 
Dan peinst de ziel: is 't waar, zou God 
Ook weten van mijn droevig lot? 
Zou d' Allerhoogste van mijn klagen 
En bitt're rampen kennis dragen? 
Zie, dezen, hoe godd'loos en wreed, 
Zijn evenwel bevrijd van leed; 
De rust volgt hen op al hun paân, 
En hun vermogen groeit steeds aan. 

 

Wetslezing 

 

Zingen: De tien geboden: 1 

 

Mijn ziel, herdenk met heilig leven, 
Hoe God, met majesteit bekleed. 
Zijn wet op Horeb heeft gegeven, 
Waar Hij deez’ woorden horen deed. 
 
Gebed om de Heilige Geest 



Verhaal voor de kinderen over het Bijbelgedeelte 
 
Schriftlezing:  Numeri 22: 13 - 55 
    
 
Zingen: Psalm 119: 23, 25 en 35 
 
Dan wandel ik vol moeds op ruimer baan, 
Omdat mijn ziel gezocht heeft Uw bevelen; 
Dan doe ik zelfs aan koningen verstaan, 
Hoezeer mij Uw getuigenissen strelen; 
Dan zal ik mij niet schamen, noch Uw daân 
Uit slaafs ontzag of dwaze vrees verhelen. 
 
Gedenk aan 't woord, gesproken tot Uw knecht, 
Waarop Gij mij verwachting hebt gegeven; 
Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd, 
Dit leert mijn ziel U achteraan te kleven; 
Al 't geen Uw mond aan mij had toegezegd, 
Gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. 
 
't Hoogmoedig volk dicht leugens tegen mij; 
Doch ik bewaar van harte Uw bevelen. 
Hun hart is vet als smeer, vol hovaardij; 
Dies zullen zij in Uwe gunst niet delen; 
Maar Uwe wet, waarin ik mij verblij', 
Zal met het zoetst vermaak mijn zinnen strelen. 
 
Preek 
 
Zingen: Weerklank lied 472: 1, 2 en 3 
 
Wat God doet, dat is welgedaan, 
zijn wil is wijs en heilig. 
’k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan, 
die hand geleidt mij veilig. 
In nood is mij 
zijn trouw nabij. 
Ja Hij, de Heer der Heren, 
blijft eeuwig wijs regeren. 



 
Wat God doet, dat is welgedaan. 
Hij is mijn licht en leven. 
Ik wil mijzelf van nu voortaan 
blijmoedig aan Hem geven, 
omdat ik weet 
in vreugd en leed: 
zijn vaderlijk' ontferming 
blijft eeuwig mijn bescherming. 
 
Wat God doet, dat is welgedaan, 
daar laat ik het bij blijven. 
Al moet ik door de engten gaan 
waar mij de dood zal drijven – 
als God mij leidt 
kan ik de tijd 
van duisternis verdragen: 
ik zal zijn licht zien dagen. 

 

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 

 
Zingen Weerklank lied 357: 1 en 2 
 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden 
samen met elkaar, 
aan uw daag’lijks leven, 
uw gezin, uw werk. 
Wil u daaraan geven, 
daar bent u Gods kerk. 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar. 
 

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


Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden 
samen met elkaar. 
Neem van hieruit vrede, 
vrede mee naar huis, 
dan is vanaf heden 
Christus bij u thuis. 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar. 
 
 
Zegen 


