
Liturgie zondag 23 augustus 

Lied voor de dienst: ELB 191: 1, 2, 3 

1. Veilig in Jezus armen, 
  veilig aan Jezus hart; 
  dáár in zijn teer erbarmen, 
  dáár rust mijn ziel van smart. 
  Hoor, ’t is het lied der englen, 
  zingend van liefd en vree, 
  ruisend uit ’s hemels zalen, 
  over de glazen zee. 
  Veilig in Jezus armen, 
  veilig aan Jezus hart; 
  dáár in zijn teer erbarmen 
  dáár rust mijn ziel van smart. 
 

3. Jezus, mijn dierb’re toevlucht, 
  Jezus, Gij stierft voor mij! 
  Dat op die rots der eeuwen, 
  eeuwig mijn hope zij. 
  Heer, laat mij lijdzaam wachten, 
  totdat het duister vliedt, 
  en ’t oog aan gindse kusten 
  uw heillicht gloren ziet. 
  Jezus, mijn dierb’re toevlucht, 
  Jezus, Gij stierft voor mij! 
  Dat op die rots der eeuwen, 
  eeuwig mijn hope zij. 
   
Welkom 
 
Intochtslied: Psalm 138: 1, 2 
1. U loof ik, Heer met hart en ziel, 
  in eerbied kniel ik voor U neder. 
  Ja, in de tegenwoordigheid 
  der goden wijd ik U mijn beden. 
  Naar ’t heiligdom waar Gij vertoeft 
  hef ik het hoofd, ik zal U prijzen. 
  Gij zult o Here wijd en zijd 
  uw heerlijkheid en trouw bewijzen. 
 
 
 
Stil Gebed 
 
Votum en Groet 
 
Gebed 
 
 
 
 

 
 
 
2. Veilig in Jezus’ armen, 
  vrij bij mijn Heer en Borg, 
  vrij van ’t gewoel der wereld, 
  vrij van verdriet en zorg; 
  vrij van de vrees en twijfel, 
  vrij van der zonden macht; 
  nog slechts een weinig lijden, 
  nog slechts een korte nacht. 
  Veilig in Jezus’ armen, 
  vrij bij mijn Heer en Borg, 
  vrij van ’t gewoel der wereld, 
  vrij van verdriet en zorg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ten dage dat ik riep hebt Gij 
  gehoord naar mij en kracht gegeven. 
  Als ik welhaast ten offer viel, 
  hebt Gij mijn ziel weer doen herleven. 
  Al wat op aarde macht bezit, 
  eenmaal aanbidt het U, o Here! 
  Als Gij hun ’t woord van uw verbond 
  met eigen mond hebt willen leren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zingen ELB 189a: 1, 2, 3 
1. Vaste rots van mijn behoud, 
  als de zonde mij benauwt, 
  laat mij steunen op uw trouw, 
  laat mij rusten in uw schauw, 
  waar het bloed door u gestort, 
  mij de bron des levens wordt. 
 
3. Zie, ik breng voor mijn behoud 
  U geen wierook, mirr’ of goud; 
  moede kom ik, arm en naakt, 
  tot de God, die zalig maakt, 
  die de arme kleedt en voedt, 
  die de zondaar leven doet. 
 
Woord van Genade en leefregel 
 
Zingen: Gezang 305: 1, 2 
1. Waar God de Heer zijn schreden zet 
  daar wordt de mens, van dwang gered, 
  weer in het licht geheven. 
  Als ’s Heren woord weer klinkt met macht 
  wordt aan het volk dat Hem verwacht 
  de ware troost gegeven. 
  Zijn Geest weer staat 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. 
 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 
KND lied: Goliath 
 
Schriftlezing: Markus 14: 3 - 9 
 
Zingen: ELB 140: 1, 2 
1. Kroon Hem met gouden kroon, 
  het Lam op Zijnen troon! 
  Hoor, hoe het hemels loflied al 
  verwint in heerlijk schoon. 
  Ontwaak mijn ziel en zing 
  van Hem, die voor u stierf. 
  En prijs Hem in al eeuwig - heen, 
  die ’t heil voor u verwierf. 
 
 
Verkondiging 
 
 
 

 
2. Jezus, niet mijn eigen kracht, 
  niet het werk door mij volbracht, 
  niet het offer, dat ik breng, 
  niet de tranen die ik pleng, 
  schoon ik ganse nachten ween, 
  kunnen redden, Gij alleen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. O Heer, uw onweerstaanbaar woord 
  drijft rusteloos de eeuwen voort 
  wat mensen ook verzinnen. 
  En waar de weg onvindbaar scheen 
  mochten wij door geloof alleen 
  de tocht opnieuw beginnen. 
  Gij hebt de vaderen bevrijd 
  en uit het diensthuis uitgeleid 
  naar ’t land van melk en honing. 
  Hervorm, herschep ook ons geslacht, 
  opdat het door de wereldnacht 
  de weg vindt naar uw woning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Kroon Hem, der liefde Heer! 
  Aanschouw Hem, hoe Hij leed. 
  Zijn wonden tonen ’t gans heelal 
  wat Hij voor ’t mensdom deed. 
  De eng’len om Gods troon, 
  al overheid en macht, 
  zij buigen dienend zich ter neer 
  voor zulke wond’re pracht. 
 
 

 

 

 



Zingen: Gezang 308: 1, 2, 3 

1. In Christus is noch west noch oost 
  in Hem noch zuid noch noord, 
  één broederschap rust in zijn troost, 
  één wereld in zijn woord. 
 

3. Broeders, één band is ’t die ons bindt 
  vanwaar en wie ge_ook zijt; 
  wie onze Vader dient als kind, 
  is Christus toegewijd. 
 

Dankgebed en voorbeden 

 

Slotlied: Psalm 136: 1, 2 

1. Looft den Heer, want Hij is goed, 
  trouw in alles wat Hij doet. 
  Want zijn goedertierenheid 
  zal bestaan in eeuwigheid. 
 
Zegen 
 
Zingen: Gezang 456: 3 
3. Amen, amen, amen! 
  Dat wij niet beschamen 
  Jezus Christus onze Heer, 
  amen, God, uw naam ter eer! 
 
Collectes 
1. Diaconie 
2. Kerk 
3. Stichting Steunfonds Vluchtelingenwerk 
Staphorst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Tot ieder hart, dat Hem behoort, 
  met Hem gemeenschap vindt. 
  De dienst aan Hem is ’t gouden koort 
  dat allen samenbindt. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2. Geeft den God der goden eer, 
  jubelt voor der heren Heer. 
  Hij doet wondren, Hij alleen 
  trouw door alle tijden heen. 
 
 

 

 


