
Liturgie avonddienst 8 november 2020 
 

Voorzang:  Weerklank lied 267: 1 

 
Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 
 

 

Stil gebed 
 
 
Votum 
 

Zingen: Psalm 111: 1 

 
Looft, Hallelujah, looft den HEER! 
Mijn ganse hart verheft Zijn eer; 
Ik zal Zijn naam en grootheid prijzen; 
'k Zal, met d' oprechten onderling 
Vereend, in hun vergadering 
En raad, Hem plechtig eer bewijzen. 

Geloofsbelijdenis 

 

Zingen: Psalm 111: 5 en 6 

 
't Is trouw, al wat Hij ooit beval; 
Het staat op recht en waarheid pal, 
Als op onwrikb're steunpilaren; 
Hij is het, die verlossing zond 
Aan al Zijn volk; Hij zal 't verbond 
Met hen in eeuwigheid bewaren. 
 
Zijn naam is heilig en geducht; 
De vijand beeft op Zijn gerucht; 
Maar 's HEEREN vrees zal altoos wezen 
't Begin der wijsheid; wien Gods hand 
Die doet betrachten, heeft verstand; 

Zijn naam blijft eeuwiglijk geprezen. 

 
 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 



Schriftlezing:  Johannes 8: 30 t/m 36 Romeinen 6: 15 t/m 23 
    
 
Zingen: Weerklank lied 245: 1  
 
Waar God de Heer zijn schreden zet 
daar wordt de mens, van dwang gered, 
weer in het licht geheven. 
Als ’s Heren woord weerklinkt met macht 
wordt aan het volk dat Hem verwacht 
de ware troost gegeven. 
Zijn Geest weerstaat de valse schijn 
en schrijft in harten het geheim 
van ’s Vaders grote daden. 
Zo leven wij om Christus’ wil 
te allen tijd gerust en stil 
alleen van zijn genade. 
 
Preek Johannes 8 vers 32b “de waarheid zal u vrijmaken” 
 
Zingen: Weerklank lied 54: 1 en 7 
 
U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, – 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 
 
O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is. 
 

 

Dankgebed 
 



 
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 onderhoud van de gebouwen 
 

Zingen Psalm 85: 3 en 4 
 
Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft; 
Hij spreekt gewis tot elk, die voor Hem leeft, 
Zijn gunstgenoot, van blijden troost en vreê, 
Mits hij niet weer op 't spoor der dwaasheid treê. 
Voorwaar, Gods heil is reeds nabij 't geslacht, 
Hetwelk Hem vreest en Zijne hulp verwacht; 
Opdat er eer in onzen lande woon' 
En zich aldaar op 't luisterrijkst vertoon'. 
 
Dan wordt genâ van waarheid blij ontmoet; 
De vrede met een kus van 't recht gegroet; 
Dan spruit de trouw uit d' aarde blij omhoog; 
Gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog; 
Dan zal de HEER ons 't goede weer doen zien; 
Dan zal ons 't land zijn volle garven biên; 
Gerechtigheid gaat voor Zijn aangezicht, 
Hij zet z' alom, waar Hij Zijn treden richt. 
 
Zegen 


