
Liturgie ochtenddienst 26 juli 2020 

 

Voorzang: Weerklank lied 375: 1 

 

God is vol macht en majesteit, 

wij loven zijn voorzienigheid: 

Hij die ’t heelal geschapen heeft, 

Hij onderhoudt al wat er leeft. 

Hij die zijn schepping houdt in stand, 

regeert haar met zijn eigen hand. 

 

Stil gebed 

 

Votum 

 

Zingen: Weerklank Psalm 103: 1 en 5 

 

Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN, 

laat al wat binnen in mij is Hem eren, 

vergeet niet hoe zijn liefd’ u heeft geleid, 

gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 

die u geneest, die uit het graf u leven 

verlost en kroont met goedertierenheid. 

 

Zoals een vader liefdevol zijn armen 

slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 

God onze Vader, want wij zijn van Hem. 

Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 

Hij weet, dat wij, uit stof aan ’t licht gekomen, 

slechts leven op de adem van zijn stem. 

 

Wetslezing 

 

Zingen: Psalm 81: 12 

 

"Opent uwen mond; 

Eist van Mij vrijmoedig, 

Op mijn trouwverbond; 



Al wat u ontbreekt, 

Schenk Ik, zo gij 't smeekt, 

Mild en overvloedig." 

 

Gebed om de HG 

 

Schriftlezing: Lukas 15: 1-3 en 11-32 

 

Zingen: Psalm 139: 1, 2 en 9 

 

Niets is, o Oppermajesteit, 

Bedekt voor Uw alwetendheid. 

Gij kent mij; Gij doorgrondt mijn daân; 

Gij weet mijn zitten en mijn staan; 

Wat ik beraad', of wil betrachten, 

Gij kent van verre mijn gedachten. 

 

G' omringt mijn gaan en liggen, Gij, 

O HEER, zijt altoos nevens mij; 

Uw onbepaalde wetenschap 

Kent mijnen weg van stap tot stap; 

Geen woord is nog mijn tong ontgleden, 

Of Gij, Gij weet alreeds mijn reden. 

 

Gij hebt, wijl niets Uw oog weerhoudt, 

Mijn ongevormden klomp beschouwd; 

Ja Gij, wiens wijsheid nimmer faalt, 

Hadt mijn geboortestond bepaald; 

Eer iets van mij begon te leven, 

Was alles in Uw boek geschreven. 

 

Preek Lukas 15: “Een liefhebbende Vader zoekt zijn verloren kinderen”. 

 

Zingen: Weerklank lied 560: 1, 2 en 3 

 

Een vader had twee zonen; 

de één ging ver van huis, 

ging in de vreemde wonen, 

hij bleef niet langer thuis. 

En al het geld dat hij bezat, 

verbraste hij daar in de stad. 



Toen kwam er hongersnood; 

en hij zat bij de varkens neer 

en had geen stukje brood. 

 

Een zoon ging naar zijn vader: 

een arme bedelaar. 

Berouwvol kwam hij nader, 

de vader stond al klaar. 

Hij liep hem haastig tegemoet, 

en heeft hem weer als zoon begroet. 

Al was hij alles kwijt, 

de vader richtte ’n feestmaal aan, 

en maakte ’m geen verwijt. 

 

Een vader had twee zonen; 

de één bleef buiten staan, 

hij wou niet binnenkomen, 

niet naar het feestmaal gaan. 

Hij vond zijn jongste broer te slecht, 

toen wees de vader hem terecht: 

jij bent altijd bij mij, 

maar deze zoon die dood was, leef 

 

 

Dankgebed 

 

Collecten 

 

 

1ste collecte voor de diaconie 

2de collecte is bestemd voor (CvK) het werk in de eigen gemeente.  

3de  collecte is bestemd voor de zondagschool 

 

Slotzang: Psalm 95: 2 en 4 

 

De HEER is groot, een heerlijk God, 

Een Koning, die het zaligst lot, 

Ver boven alle goôn, kan schenken. 

Het diepst van 's aardrijks ingewand, 
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Het hoogst gebergt' is in Zijn hand; 

't Is al gehoorzaam op Zijn wenken. 

Want Hij is onze God, en wij 

Zijn 't volk van Zijne heerschappij, 

De schapen, die Zijn hand wil weiden; 

Zo gij Zijn stem dan heden hoort, 

Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord; 

Verhardt u niet, maar laat u leiden. 

 

Zegenbede 

 


