
Liturgie zondagavond 30 augustus 2020 

 

- Welkom en mededelingen 

 

- Zingen/luisteren Op Toonhoogte 290 

1 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
5 

Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel 
Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel 
Wij aanbidden U, Heer 
U komt toe alle lof en eer 
O, Heer, wij prijzen Uw naam! 
 
Wij aanbidden U, Jezus, Zoon van God 
Wij aanbidden U, Jezus, Zoon van God 
Vul ons hart voor altijd 
Met Uw liefde en heerlijkheid 
O, Heer, wij prijzen Uw naam! 
 
Maranatha, Heer Jezus, kom terug 
Maranatha, Heer Jezus, kom terug 
Wij verwachten U, Heer 
Hoor wij bidden: Kom haastig weer! 
O, Heer, wij prijzen uw naam! 
Wij verwachten U, Heer 
Hoor wij bidden: Kom haastig weer! 
O, Heer, wij prijzen uw naam! 
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Voor uw woord van genade, dank U wel 
Voor uw woord van genade, dank U wel 
Heer, U maakte ons vrij 
In Uw kracht overwinnen wij 
O, Heer, wij prijzen Uw naam! 
 
U bent heilig, heilig, heilig Heer 
U bent heilig, heilig, heilig Heer 
Machtig God, zie ons staan 
Aeem ons lied als een lofzang aan 
O, Heer, wij prijzen uw naam! 
 

 

- Stil gebed, votum en groet (in de kerk gaan we bij dit moment staan) 

 

- Zingen/luisteren Op Toonhoogte 171 vers 1 en 2 

1 Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeengekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 

2 Ons gevoel en ons verstand 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in 't licht der waarheid. 
't Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 

 

- Geloofsbelijdenis 

 

- Zingen/luisteren Psalm 89 vers 3 

3 De hemel looft, o Heer', Uw wondren dag en nacht, 
Uw waarheid wordt op aard' de glorie toegebracht; 
Daar Uw geheiligd volk van Uwe trouw mag zingen; 
Want wie is U gelijk bij al de hemellingen? 
En, welke vorsten ooit het aardrijk moog' bevatten, 
Wie hunner is, o Heer', met U gelijk te schatten? 

 

- Gebed  

 

- Schriftlezing: Handelingen 9 : 1 - 9 

 



- Zingen/luisteren Psalm 25 vers 2 en 8 

2 Heer', ai, maak mij Uwe wegen, 
Door Uw woord en Geest bekend; 
Leer mij, hoe die zijn gelegen, 
En waarheen G' Uw treden wendt, 
Leid mij in Uw waarheid, leer 
IJvrig mij Uw wet betrachten. 
Want Gij zijt mijn heil, o Heer', 
'k Blijf U al den dag verwachten. 

8 Zie op mij in gunst van boven, 
Wees mij toch genadig, Heer', 
Eenzaam ben ik en verschoven; 
Ja, d' ellende drukt mij neer. 
'k Roep U aan in angst en smart; 
Duizend zorgen, duizend doden, 
Kwellen mijn angstvallig hart. 
Voer mij uit mijn angst en noden. 

 

- Verkondiging 

 

- Zingen/luisteren Gezang 96 vers 2 

2 Geen aardse macht begeren wij, 
die gaat welras verloren. 
Ons staat de sterke Held ter zij, 
die God ons heeft verkoren. 
Vraagt gij zijn naam? Zo weet, 
dat Hij de Christus heet, 
Gods eengeboren Zoon, 
verwinnaar op de troon: 
de zeeg' is ons beschoren! 

 

- Gebed 

 

- Herinnering aan de collecte: diaconie en kerk 

 

- Zingen Gezang 189 vers 1, 2 en 3 

1 Eind'loos houdt Gods liefde stand! 
's Levens last valt zwaar te dragen, 
maar der liefde zachte hand 
houdt niet op met ons te schragen. 
Ons nabij, bij dag en nacht, 
houdt de liefde trouwe wacht. 

2 Eind'loos houdt Gods liefde stand! 
In ons stormt het fel begeren, 
maar der liefde zachte hand 
is vol kracht die storm te keren. 
Van de liefde Gods bewust, 
komt het mens'lijk hart tot rust. 

    
3 Eind'loos houdt Gods liefde stand! 

Ach, wij struik'len, ach, wij vallen, 
maar der liefde zachte hand 
biedt genaad' en vreed' aan allen, 
kwijt de schuld, schenkt nieuwe moed, 
levenskracht en hemelgloed. 

  

 

- Zegen (in de kerk gaan we bij dit moment staan) 

 

- Zingen Op Toonhoogte 138 vers 3 

3 Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 


