
Liturgie ochtenddienst 8 november 2020 
 

Voorzang:  Weerklank lied 552: 1 
 

Toen ik naar mijn naaste zocht, 
waar was jij? Waar was jij? 
Toen ik naar mijn naaste zocht, 
waar was jij? 
 
Refrein 
En ik vraag je niet naar huidskleur, 
naar geloof, of naar je naam. 
Toen ik naar een naaste zocht, 
waar was jij? 
 

 

Stil gebed 
 
 
Votum en groet 
 

Zingen: Weerklank lied 432: 1 

 
Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. 
Refrein 
 
Refrein 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 

 

Wetslezing 



Zingen: Psalm 119: 69 

 
Gij zijt volmaakt, Gij zijt rechtvaardig, HEER; 
Uw oordeel rust op d' allerbeste wetten; 
Uw loon, Uw straf beantwoordt aan Uw eer. 
Gij eist van ons, dat w' op Uw waarheid letten; 
Dat wij altoos op hogen prijs Uw leer 
En 't heilig recht van Uw getuig'nis zetten. 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
 
Schriftlezing:  Psalm 110 en Hebreeën 1: 1 tot 2: 4 
    
 
Zingen: Psalm 89:15 
 
"'k Heb eens gezworen bij Mijn eigen heiligheid: 
Zo Ik aan David lieg', zo hem Mijn woord misleid'! 
Zijn zaad zal eeuwig zijn; zijn troon zal heerlijk pralen, 
Zo duurzaam als de zon, zo glansrijk als haar stralen; 
Bevestigd als de maan; en aan des hemels bogen 
Staat Mijn getuige trouw te schitt'ren in elks ogen." 
 
 
Preek 
 
Zingen: Weerklank lied 452: 1 en 5 
 
Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Kom allen saam, 
Psalmzing de heilige naam, 
loof al wat ademt de Here. 
 
Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 
christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen. 
Hart wees gerust, 
Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 

 

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 93: 1 en 4 
De HEER regeert; de hoogste Majesteit, 
Bekleed met sterkt', omgord met heerlijkheid, 
Bevestigt d' aard', en houdt door Zijne hand 
Dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. 
 
Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan; 
Al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan; 
De heiligheid is voor Uw huis, o HEER, 
Eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer. 
 
Zegen 


