
Liturgie avonddienst 14 juni 2020 

 

Voorzang: Psalm 121: 4 

De HEER zal u steeds gadeslaan, 
Opdat Hij in gevaar, 
Uw ziel voor ramp bewaar'; 
De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan, 
En waar g' u heen moogt spoeden, 
Zal eeuwig u behoeden. 
 
 
Stil gebed 

 

Votum en groet 

 

Zingen: Psalm 51:6 

Verwerp mij van Uw aangezicht toch niet; 
Ai, laat van mij Uw Heil'gen Geest niet scheiden. 
Die kan alleen op 't rechte spoor mij leiden; 
Bestier mijn gang, daar Gij mijn zwakheid ziet. 
Geef mijn gemoed, dat nu angstvallig vreest, 
De blijdschap weer; doe op Uw heil mij hopen; 
Laat mij, gesterkt door enen eed'len geest, 
Volvaardig 't pad van Uw geboden lopen. 
 

Geloofsbelijdenis 

 

Zingen: Psalm 91:1 weerklank 

Hij die op Gods bescherming wacht, 
vindt bij de hoogste Koning 
een schuilplaats waar hij overnacht, 
beschaduwd door Gods woning. 
Ik noem de HEER, op wie ik bouw, 
mijn toevlucht en mijn sterkte, 
mijn God, op wie ik vast vertrouw, 
Hij die mijn heil bewerkte. 
 

Gebed om de HG  

 

Schriftlezing: Ezechiël 36 en 37 

 

 



Zingen: Psalm 119: 25 en 32 

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. 
 
Ik ben een vriend, ik ben een metgezel 
Van allen, die Uw naam ootmoedig vrezen, 
En leven naar Uw Goddelijk bevel. 
O HEER, hoe wordt Uw goedheid ooit volprezen! 
Gij doet op aard' aan alle scheps'len wèl; 
Och, wierd ik in Uw wetten onderwezen! 
 

Preek 

 

Zingen: Weerklank lied 194: 1 en 2 

Heer, ik hoor van rijke zegen, 
die Gij uitstort keer op keer. 
Laat ook van die milde regen 
dropp’len vallen op mij neer. 
Ook op mij, ook op mij, 
dropp’len vallen ook op mij. 
 
 
Ga mij niet voorbij, o Vader, 
zie hoe mij mijn zonde smart. 
Trek mij met uw koorden nader, 
stort uw liefd’ ook in mijn hart. 
Ook in mij, ook in mij, 
stort uw liefde ook in mij. 
 

Dankgebed 

 

Collecten 

 

 
 

1ste collecte is bestemd voor Kerk in Actie. Strijden tegen Corona. 
https://www.kerkinactie.nl/projecten/wereldwijd-strijden-tegen-corona 
 
2de collecte is bestemd voor (CvK) het werk in de eigen gemeente.  
 
3de  collecte  is bestemd voor het onderhoud van de gebouwen 
 

 

https://www.kerkinactie.nl/projecten/wereldwijd-strijden-tegen-corona


 

 

Slotzang: Psalm 145: 3 

Zij zullen, uit de volheid van 't gemoed, 
Gedachtig aan den milden overvloed 
Van Uwe gunst, die roemen bij elkeen, 
En juichen van al Uw gerechtigheên. 
De HEER is goed en vriend'lijk en weldadig, 
Barmhartig, mild, lankmoedig en genadig; 
Hij doet Zijn gunst aan allen klaar bemerken; 
Zijn goedheid is verspreid op al Zijn werken. 
 
Zegen 

 


