
Liturgie avonddienst 11 oktober 2020 
 

Voorzang: Psalm 43: 1 
 

Geduchte God, hoor mijn gebeden; 
Strijd voor mijn recht, en maak mij vrij 
Van hen, die, vol arglistigheden, 
Gerechtigheid en trouw vertreden, 
Opdat mijn ziel Uw naam belij', 
En U geheiligd zij. 
 
Stil gebed 
 
 
Votum en groet 
 

Zingen: Psalm 25: 7 

 

Gods verborgen omgang vinden 
Zielen, waar Zijn vrees in woont; 
't Heilgeheim wordt aan Zijn vrinden, 
Naar Zijn vreêverbond, getoond. 
d' Ogen houdt mijn stil gemoed 
Opwaarts, om op God te letten; 
Hij, die trouw is, zal mijn voet 
Voeren uit der bozen netten. 
 
Geloofsbelijdenis 

 

Zingen Psalm 84: 6 

 

Want God, de HEER, zo goed, zo mild, 
Is t' allen tijd een zon en schild; 
Hij zal genaad' en ere geven; 
Hij zal hun 't goede niet in nood 
Onthouden, zelfs niet in de dood, 
Die in oprechtheid voor Hem leven. 
Welzalig, HEER, die op U bouwt, 
En zich geheel aan U vertrouwt. 

 

 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Schriftlezing:  Genesis 6: 1 – 8 
   Genesis 7: 11 – 18 
   Genesis 8: 1 - 4 
 



Zingen: Psalm 93: 2 en 3 
 
Gij hebt Uw troon van eeuwigheid gegrond. 
De waat'ren, HEER, verheffen zich in 't rond; 
Rivier en meer verheffen hun geruis; 
Het siddert al op 't woedend stroomgedruis. 
 
Maar, HEER, Gij zijt veel sterker dan 't geweld 
Der waat'ren, dien Uw almacht palen stelt 
De grote zee zwijgt op Uw wenk en wil, 
Hoe fel zij bruis', hoe fel zij woede, stil. 
 
 
Preek 
 
Zingen Weerklank lied: 484: 2 en 3 
 
Genade toonde mij mijn schuld 
en heeft mij vrijgekocht. 
Gena heeft mij met dank vervuld, 
toen ik geloven mocht. 
 
Door veel gevaren ging mijn reis, 
door tegenspoed en kruis. 
Genade heeft mij steeds geleid, 
genade brengt mij thuis. 
 
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 98 : 2 
 
Hij heeft gedacht aan Zijn genade, 
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt; 
Dit slaan al 's aardrijks einden gade, 
Nu onze God Zijn heil ons schenkt. 
Juich dan den HEER met blijde galmen, 
Gij ganse wereld, juich van vreugd; 
Zing vrolijk in verheven psalmen 
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt. 
 
Zegen 


