
Liturgie zondagavond 23 januari 2022 

 

- Welkom en mededelingen 

 

- Zingen Op Toonhoogte 242 

 

U die mij geschapen hebt. 
U wil ik aanbidden als mijn God. 
In voor- of tegenspoed, 
uw liefde doet mij zingen. 
U die mij geschapen hebt, 
U wil ‘k danken hoe ik mij ook voel. 
En U gehoorzaam zijn. 
Heer, U bent mijn doel. 

U bent mijn bestemming, Heer 
U hebt mij gemaakt om als uw kind 
In voor- of tegenspoed, 
uw liefde uit te stralen 
Dit is mijn bestemming, Heer 
Dienen met verstand en met gevoel 
Vanuit gehoorzaam zijn. 
Heer, U bent mijn doel. 

 

- Stil gebed, votum en groet 

 

- Zingen Psalm 63 vers 1 en 2 

 

O God, Gij zijt mijn toeverlaat; 
Mijn God, U zoek ik met verlangen, 
Zo ras wij 't morgenlicht ontvangen, 
Bij 't krieken van den dageraad. 
O Heer' mijn ziel en lichaam hijgen, 
En dorsten naar U in een land, 
Dat, dor en mat, van droogte brandt, 
Waar niemand lafenis kan krijgen. 

'k Heb U voorwaar in 't heiligdom 
Voorheen beschouwd met vrolijk' ogen; 
Hoe zag ik daar Uw alvermogen; 
Hoe blonk Uw Goddlijk, eer alom. 
Want beter dan dit tijdlijk leven, 
Is Uwe goedertierenheid; 
Och, wierd ik derwaarts weer geleid! 
Dan zou mijn mond U d' ere geven. 

 

- Gebed 

 

- Schriftlezing: Johannes 4: 5-  15  

 

- Zingen Psalm 119 vers 87 

 

Kom mij te hulp; mijn ziel, die U verbeidt, 
Heeft Uw bevel met lust en liefd' ontvangen; 
Ik haak, o Heer', naar 't heil, mij toegezeid; 
Bestier in gunst naar Uwe wet mijn gangen; 
Al mijn vermaak stel ik, met rijp beleid, 
In Uw gebod; dat is mijn hoogst verlangen. 

 

- Verkondiging: Levend water 

  



 

- Zingen Gezang 87 vers 1 en 3 

 

Ruis, o Godsstroom der genade 
in gemeent' en huis en hart! 
Laat in U gezond zich baden, 
wat gebogen gaat door smart! 
Stroom, o Heil'ge Geest, terneder 
op het uitgedroogde land; 
en de bloemen bloeien weder, 
haast verwelkt door zonnebrand. 

Komt, gij dorstigen, hier drinken 
uit die milde heilfontein! 
Laat uw ziel in 't stof niet zinken, 
maar in haar gereinigd zijn. 
Laat U door haar golven dragen 
tot waar liefde nooit verkoelt, 
waar de kust der aardse dagen 
door Gods vreugde wordt omspoeld. 

 

- Geloofsbelijdenis (staande) 

 

- Zingen Op Toonhoogte 267  (staande) 

 

Heer, God, U loven wij 
Heer, U belijden wij 
Vader in eeuwigheid 
Zingt gans heelal Uw naam 
Aarde en hemel, Heer 
Zingen Uwe Naam ter eer 
Heel Uw schepping door 
Eeuwig met engelenkoor 
Heilig, heilig, heilig is onze God 
De Heer Ze-ebaoth 
Hemel en aarde Zijn van Uw grootheid vol 
Hemel en aarde Zijn van Uw grootheid vol 
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja 
Amen 

 

- Dankgebed en voorbede  

 

- Herinnering aan de collecte 

 

- Zingen Gezang 214 ver 1 en 4 

 

Ach, blijf met uw genade, 
Heer Jezus, ons nabij, 
opdat ons nimmer schade 
des bozen heerschappij! 

Vervul met uwe zegen 
onz' armoe, rijke Heer, 
en zend op onze wegen 
uw kracht en goedheid neer!. 

 

- Zegen, beantwoordt met Op Toonhoogte 138: 3 


