
Liturgie zondag 26 juli   9.00 uur 

Lied voor de dienst: ELB 376: 1, 2 

 

1. Abba, Vader, U alleen, 
  U behoor ik toe. 
  U alleen doorgrondt mijn hart, 
  U behoort het toe. 
  Laat mijn hart steeds vurig zijn. 
  U laat nooit alleen. 
  Abba, Vader, U alleen, 
  U behoor ik toe. 
 
Welkom 

 
Intochtslied: Gez. 434: 1, 2, 3 

1. Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 
Laat ons naar harte lust zingen en blij 
musiceren. 

  Komt allen saam, 
  psalm zingt de heilige naam, 
  looft al wat ademt de Here. 
 
 
3. Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft 

geweven, 
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid 
gegeven. 

  Hij heeft u lief, 
  die tot zijn kind u verhief, 
  ja, Hij beschikt u ten leven. 
 

Stil Gebed 

 

Votum en Groet 

 

Zingen: Klein Gloria 

Ere zij de Vader en de Zoon 
en de Heilige Geest, 
als in den beginne, 
nu en immer, 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Amen 
 
Gebed 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2. Abba, Vader, laat mij zijn, 
  slechts voor U alleen. 
  Dat mijn wil voor eeuwig zij 
   d’ uwe en anders geen. 
  Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
  Laat mij nimmer gaan. 
  Abba, Vader, laat mij zijn, 
  slechts van U alleen. 
 
 
 
2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw 

leven; 
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen 
geheven. 

  Hij die u leidt, 
  zodat uw hart zich verblijdt, 
  Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zingen Ps. 139: 1, 2 
1. Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
  dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
  kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
  Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
  Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
  ’t ligt alles open voor uw ogen. 
 
Woord van Genade: Ef. 2: 8 
 
Zingen: Ps. 139: 14 
14. Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 
   toch open voor uw aangezicht. 
   Toets mij of niet een weg in mij 
   mij schaadt en leidt aan U voorbij. 
   O God, houd mij geheel omgeven, 
   en leidt mij op de weg ten leven. 
 
Leefregel: Math. 22: 37 - 40 
 
Zingen: Gez. 304: 1, 2 
1. God is getrouw, zijn plannen falen niet, 
  Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. 
  Die ’t heden kent, de toekomst overziet, 
  laat van zijn woorden geen ter aarde vallen; 
  en ‘t werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, 
  volvoert zijn hand. 
 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 
KND lied: Een parel in Gods hand 
 
Schriftlezing: Jeremia: 29: 11 
            Mattheüs 11: 28 - 29 NBG 
 
 Zingen: Gez. 465: 1, 2 
1. Van U zijn alle dingen, 
  van U, o God en Heer, 
  van U de zegeningen 
  die ‘k biddende begeer. 
  Gij wilt mijn weg omringen 
  met liefde wijs en teer. 
  Wat wij ooit goeds ontvingen, 
  het is van U, o Heer. 
 
   Verkondiging 
 
 
 
 
 
 

 
2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
  wie weet mijn wegen zoals Gij? 
  Gij kent mijn leven woord voor woord, 
  Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
  Ja overal, op al mijn wegen 
  en altijd weer komt Gij mij tegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast, 
  zijn heerschappij omvat de loop der tijden; 
  een sterke hand, die nooit heeft misgetast, 

 blijft met het heilig zwaard des Geestes   
 strijden; 

  de adem zijner lippen overmant 
  de tegenstand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Nog voor wij U iets vragen, 
  voorkomt Gij ons gebed. 
  Gij hebt aleer wij klagen, 
  op onze nood gelet. 
  Gij helpt de last ons dragen, 
  Gij steunt bij elke tred, 
  zelfs bij de zwaarste plagen 
  zijt Gij de God die redt. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Zingen: Ps. 116: 1, 2 
1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer 
  nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
  mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 
  en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen: Gez. 44: 1, 2, 3 
1. Dankt, dankt nu allen God 

met hart en mond en handen 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen 
die ons van kindsbeen aan 
ja van de moederschoot 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood 

 
3. Lof, eer en prijs zij God 
 die troont in ’t licht daarboven. 
 Hem, Vader, Zoon en Geest 
 moet heel de schepping loven. 
 Van Hem, de ene Heer, 
 gaf het verleden blijk, 
 het heden zingt zijn eer, 
 de toekomst is zijn rijk. 
 
Zegen 
 
Zingen: Gez. 456: 3 
 
3. Amen, amen, amen! 
  Dat wij niet beschamen 
  Jezus Christus onze Heer, 
  amen, God, uw naam ter eer! 
 
Collectes 
1. Rente & aflossing 
2. Kerk 
3. Youth for Christ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Toen de benauwdheid dreigend op mij viel 
  en angsten voor het doodsrijk mij bekropen, 
  heb ik de naam des Heren aangeroepen 
  en weende: Heer mijn God, bewaar mijn ziel! 
 
 
 
 

2. Die eeuwig rijke God 
 moge_ons reeds in dit leven 
 een vrij en vrolijk hart 
 en milde vrede geven. 
 Die uit genade ons 
 behoudt te allen tijd, 
 is hier en overal 
 een helper die bevrijdt. 
 


