
Liturgie zondag 9 augustus 

Lied voor de dienst: ELB 170 

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 
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. 
 
Welkom 

 
Intochtslied: Psalm 139: 1, 11, 12, 13 

1. Looft den Heer, want Hij is goed, 
  trouw in alles wat Hij doet. 
  Want zijn goedertierenheid 
  zal bestaan in eeuwigheid. 
 
12. Looft den Heer, die al wat leeft 
   dagelijks zijn spijze geeft, 
   die ons laaft en die ons voedt. 
   Eeuwig is Hij trouw en goed. 
 

Stil Gebed 

 
Votum en Groet 

 
Zingen: Gezang: 380: 4, 5, 6, 7 

4. Wie van zich afziet naar God toe, 
  loopt in het licht en wordt niet moe. 
  Het schijnsel van de hemel gaat 
  over de dag van vroeg tot laat. 
 

6. De kalme gang, de kleine taak, 
  zijn ruim genoeg voor Godes zaak. 
  Onszelf verliezen in ’t gebod 
  brengt daaglijks nader ons tot God. 
 
 
 
Gebed 

 

 

 

 

 

 
 
2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
  en uw nabijheid, die sterkt en die leidt; 

kracht voor vandaag, blijde hoop voor de  
toekomst. 

  Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
     refrein 

 
 

 

 

 

 

 

 

11. Looft den Heer, die in de nacht 
   der verneedring aan ons dacht, 
   die de tirannie verdrijft 
   door zijn gunst die eeuwig blijft. 
 
13. Aan den God des hemels zij 
   eer en dank en heerschappij, 
   want zijn goedertierenheid 
   zal bestaan in eeuwigheid. 
 

 

 

 

 
 

5. Houd dan de hemel in het oog, 
  maar hef uw hart niet al te hoog; 
  op aarde hier, op aarde thans 
  ziet gij een bovenaardse glans. 
 

7. Maak in uw liefd’ ons, Heer, bereid 
  voor licht en vreed’ in  eeuwigheid! 
  En dat ons leven iedre dag 
  als ons gebed U loven mag. 
 
 

 

 

 

 

 

 



Zingen: Psalm 43: 3, 4, 5 
3. O Here God, kom mij bevrijden,  

zend mij uw waarheid en uw licht  
die naar uw heilge berg mij leiden,  
waar Gij mij woning wilt bereiden.  
Geef dat ik door U opgericht  
kom voor uw aangezicht.  

 
5. Mij ziel, hoe zijt gij zo verslagen, 
  mijn hart, wat kwelt gij u zozeer? 
  Vertrouw op ’s Heren welbehagen. 
  Hij doet weldra de morgen dagen. 
  Ja, ik zal zingen tot zijn eer: 
  mijn redder is de Heer. 
 
Woord van Genade 

 
Zingen: Psalm 68: 7 

7. God zij geprezen met ontzag. 
  Hij draagt ons leven dag aan dag, 
  zijn naam is onze vrede. 
  Hij is het die ons heeft gered, 
  die ons in ruimte heeft gezet 
  en leidt met vaste schreden. 
  Hij die het licht roept in de nacht, 
  Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
  dat wordt ons niet ontnomen. 
  Hij droeg ons door de diepte heen, 
  de Here Here doet alleen 
  ons aan de dood ontkomen. 
 
Leefregel: Romeinen 12: 9 - 21 

 
Zingen: Gezang 481: 1, 2, 3, 4 

1. O grote God die liefde zijt, 
  o Vader van ons leven, 
  vervul ons hart dat wij altijd 
  ons aan uw liefde geven. 
  Laat ons het zout der aarde zijn, 
  het licht der wereld, klaar en rein. 
  Laat ons uw woord bewaren, 
  uw waarheid openbaren. 
 
3. Leer ons het goddelijk beleid 
  der liefde te beamen, 
  opdat wij niet door onze strijd 
  uw goede trouw beamen. 
  Leg ons de woorden in de mond 
  die weer herstellen uw verbond. 
  Spreek zelf door onze daden 
  van vrede en genade. 

 

4. Dan ga ik op tot uw altaren,  
tot U, o bron van zaligheid.  
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren  
en dankbaar ruisen alle snaren  
voor U die al mijn vreugde zijt  
en eindloos mij verblijdt. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Maak ons volbrengers van dat woord, 
  getuigen van uw vrede, 
  dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
  wie afdwaalt met ons mede. 
  Laat ons getrouw de weg begaan 
  tot allen die ons verre staan 
  en laat ons zonder vrezen 
  de minste willen wezen. 

 

4. Wij danken U, o liefde groot, 
  dat Christus is gekomen. 
  Wij hebben in zijn stervensnood 
  uw diepste woord vernomen. 
  Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 
  en het wordt overal volbracht 
  waar liefde wordt gegeven, 
  wij uit uw liefde leven. 



 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

 
KND lied: Diep diep diep als de zee 

 
Schriftlezing: Rechters 2: 6 - 19 
            Johannes 3: 16 - 21 
 
Zingen: Gezang 7 

1. Het woord dat u ten leven riep 
  is niet te hoog, is niet te diep 
  voor mensen die ’t zo traag beamen. 
  Het is een teken in uw hand, 
  een licht dat in uw ogen brandt. 
  Het roept u dag aan dag bij name. 
 
3. Het is ook in de hemel niet, 
  hoe vaak gij ook naar boven ziet 
  en droomt van bovenaardse streken. 
  Wat gij ook in de sterren leest, 
  alleen de Geest beroert de geest, 
  alleen het woord kan ’t hart toespreken. 
 
Verkondiging 

 
Zingen: Gezang 169: 1, 2, 3, 4 

1. Zingt nu de Heer, stemt allen in 
  met ons die God lofzingen, 
  want Hij deed ons van het begin 
  verrukkelijke dingen. 
  Hij heeft het menselijk geslacht 
  in ’t licht geroepen en bedacht 
  met louter zegeningen. 
 
3. Voor ’t leven hebben wij de dood, 
  het lege niets verkozen, 
  voor vrede vreze, steen voor brood, 
  voor ’t eeuwig goed de boze. 
  Wij hebben onze ziel verkocht 
  van ademtocht tot ademtocht 
  aan die genadeloze. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Slotlied Gezang 281 

1. Jezus zal heersen waar de zon 
  gaat om de grote aarde om, 
  de maan zijn lichte banen trekt, 
  zo ver het verste land zich strekt. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Het is niet aan de overzij. 
  Wat zegt gij dan: wie zal voor mij 
  de wijde oceaan bevaren, 
  wie brengt van de_overkant der zee 
  de schat der diepe wijsheid mee, 
  die ’s levens raadsel kan verklaren? 
 

4. Het woord van liefde, vrede_en recht 
  is in  uw eigen mond gelegd, 
  is in uw eigen hart geschreven. 
  Rondom u klinkt de stem van God: 
  vrijspraak, vertroosting en gebod, 
  vlak vóór u ligt de weg ten leven. 
 

 

 

 

2. Maar wij verkozen ’t duister meer 
  dan ’t licht door God geschapen 
  en dwaalden weg van onze Heer 
  als redeloze schapen. 
  Wij hebben dag en nacht verward, 
  de nacht geprezen in ons hart 
  en onze dag verslapen. 
 
4. Maar God heeft naar ons omgezien! 
  Wij, in de nacht verdwaalden, - 
  hoe zou het ons vergaan, indien 
  Hij ons niet achterhaalde, 
  indien niet in de duisternis 
  het licht dat Jezus Christus is 
  gelijk de morgen straalde. 
 
 
 
 
2. Het lied in alle talen zal 
  zijn liefde loven overal, 
  en uit de kindermond ontspringt 
  de lofzang die zijn naam omringt. 
 
 



 
 
3. Zijn rijk is volle zaligheid, 
  wie was gevangen wordt bevrijd, 
  wie moe was komt tot rust voorgoed, 
  wie arm was leeft in overvloed. 
 

4. Laat loven al wat adem heeft 
  de koning die ons alles geeft. 
  O aarde om dit nieuw begin 
  stem met het lied der englen in. 
 
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. Evangelische Hogeschool Amersfoort 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


