
Liturgie ochtenddienst 11 oktober 2020 
 

 

Voorzang:  Psalm 43:5 

Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? 

Wat zijt g' onrustig in uw lot? 

Berust in 's HEEREN welbehagen; 

Hij doet welhaast uw heilzon dagen; 

Uw hoop herleev', naar Zijn gebod; 

Mijn redder is mijn God. 

 

 

Stil gebed 
 
 
Votum en groet 
 

Zingen: Psalm 111: 3 

 

Hij maakte, Hij, die heerlijk is, 

Zijn wond'ren een gedachtenis; 

Hij is barmhartig en genadig; 

Hij gaf hun, die Hem vrezen, spijs; 

En, Zijnen groten naam ten prijs, 

Gedenkt Hij Zijns verbonds gestadig. 

 
Geloofsbelijdenis 

 

Zingen: Weerklank lied 486: 1 en 2 

’k Heb geloofd en daarom zing ik, 

daarom zing ik van gena, 

van ontferming en verlossing 

door het bloed van Golgotha. 

Daarom zing ik U, die stervend 

alles, alles hebt volbracht. 

Lam Gods, dat de zonde wegneemt, 

Lam van God voor ons geslacht. 

 

 

 



’k Heb geloofd, en daarom hoger 

hoger dan Kalvarie’s top, 

zie ik boven lucht en wolken, 

hogepriester, tot U op. 

Die in ’s hemels tabernakel 

voor Gods aanschijn t’allen tijd 

als het hoofd van zijn gemeente 

strijdend bidt en biddend strijdt. 

 

 
Gebed om de Heilige Geest 
 
 
Schriftlezing:  Exodus 15: 1 – 18 
   Openbaringen 15 
 
 
Zingen: Psalm 74: 13 en 14 
 

Gij spleet weleer de Schelfzee door Uw kracht; 

Gij hebt den kop der woest' en felle draken, 

Het vrees'lijk heir, dat Isrel dorst genaken, 

ln 't hart der zee, verbroken door Uw macht. 

Uw sterke hand heeft 's Leviathans woên 

Betoomd, gestuit; deed Farao bezwijken; 

Waar 't woest gediert' aan duizenden van lijken, 

Op 't dorre strand, zijn rooflust mocht voldoen. 

 
Preek 
 
Zingen: Weerklank lied 230: 4 en 5 
 

In ’t woeden aller tijden 

is nooit het lied verstomd, 

Gods hoede zal ons leiden, 

de volle vrede komt! 

Geloven wordt aanschouwen, 

als uit de hemel daalt 

de bruid, de hoge vrouwe, 

de kerk die zegepraalt. 



 

Met God zijn wij verbonden, 

met Vader, Zoon en Geest, 

met alwie overwonnen, 

alwie zijn trouw geweest. 

Bewijs ons uw genade, 

dan zingen wij bevrijd 

de glorie van uw daden, 

in tijd en eeuwigheid. 

 

Gebed 
 
 
Collecten 
 

 
 

1ste collecte is bestemd voor de diaconie 
2de collecte is bestemd voor (CvK) het werk in de eigen gemeente.  
3de collecte is bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk. 
 
Zingen Psalm 68: 1 en 2 
 

De HEER zal opstaan tot den strijd; 

Hij zal Zijn haters, wijd en zijd, 

Verjaagd, verstrooid, doen zuchten; 

Hoe trots Zijn vijand wezen moog', 

Hij zal voor Zijn ontzagg'lijk oog, 

Al sidderende vluchten. 

Gij zult hen, daar G' in glans verschijnt, 

Als rook en damp, die ras verdwijnt, 

Verdrijven en doen dolen. 

't Godd'loze volk wordt haast tot as; 

't Zal voor Uw oog vergaan, als was, 

Dat smelt voor gloênde kolen. 

 

Maar 't vrome volk, in U verheugd, 

Zal huppelen van zielevreugd, 

Daar zij hun wens verkrijgen; 

Hun blijdschap zal dan, onbepaald, 

Door 't licht, dat van Zijn aanzicht straalt, 



Ten hoogsten toppunt stijgen. 

Heft Gode blijde psalmen aan; 

Verhoogt, verhoogt voor Hem de baan; 

Laat al wat leeft Hem eren; 

Bereidt den weg, in Hem verblijd, 

Die door de vlakke velden rijdt; 

Zijn naam is HEER der heren. 

 
 
Zegen 


