
 

Liturgie zondagavond 12 september 2021 
Voorganger: Ds. J. T. de Koning 
Organist: Cock Zwaan 
Orgelspel 
Welkom en mededelingen 
*Zingen: Psalm 116: 7 

7. Wat zal ik, met Gods gunsten overlaân, 
Dien trouwen HEER voor Zijn genâ vergelden? 
'k Zal bij den kelk des heils Zijn naam vermelden, 
En roepen Hem met blijd' erkent'nis aan. 

*We worden stil voor onze God 
*Votum en groet 
*Zingen: Psalm 84: 1 en 2 

1. Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, 
 O HEER, der legerscharen God, 
 Zijn mij Uw huis en tempelzangen! 
 Hoe branden mijn genegenheên, 
 Om 's HEEREN voorhof in te treên! 
 Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; 
 Mijn hart roept uit tot God, Die leeft, 
 En aan mijn ziel het leven geeft. 
 

2. Zelfs vindt de mus een huis, o HEER, 
De zwaluw legt haar jongskens neer 
In 't kunstig nest bij Uw altaren, 
Bij U, mijn Koning en mijn God, 
Verwacht mijn ziel een heilrijk lot; 
Geduchte HEER der legerscharen, 
Welzalig hij, die bij U woont, 
Gestaâg U prijst en eerbied toont. 

*Geloofsbelijdenis 
*Zingen: Avondzang (Gezang L): 1 en 7 

1. O grote Christus, eeuwig licht! 
Niets is bedekt voor Uw gezicht; 
Die ons bestraalt, waar wij ook gaan, 
Al schijnt geen zon, al licht geen maan. 
 



 

7. O Vader, dat Uw liefd' ons blijk'; 
O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk; 
O Geest, zend Uwen troost ons neer; 
Drieënig God, U zij al d' eer. 
 

Tafel 1 wordt in gereedheid gebracht 
 
*Lezing: Psalm 103: 1 – 8 
1. Een psalm van David. 

Loof de HEERE, mijn ziel, 
en al wat in mij is, Zijn heilige Naam. 

2. Loof de HEERE, mijn ziel, 
en vergeet niet een van Zijn weldaden. 

3. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, 
Die al uw ziekten geneest, 

4. Die uw leven verlost van het verderf, 
Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, 

5. Die uw mond verzadigt met het goede, 
uw jeugd vernieuwt als die van een arend. 

6. De HEERE doet rechtvaardige daden 
en recht aan alle onderdrukten. 

7. Hij heeft aan Mozes Zijn wegen bekendgemaakt, 
aan de nakomelingen van Israël Zijn daden. 

8. Barmhartig en genadig is de HEERE, 
geduldig en rijk aan goedertierenheid.  
 

*Zingen: Psalm 62: 1 
 

1. Mijn ziel is immers stil tot God; 
Van Hem wacht ik een heilrijk lot; 
Hij immers zal mijn rotssteen wezen, 
Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek, 
Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek: 
Ik zal geen grote wank'ling vrezen. 
 

Tafel 2 wordt in gereedheid gebracht 
 



 

*Lezing: Psalm 103: 9 – 18 
9. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, 

niet voor eeuwig handhaaft Hij Zijn toorn. 
10. Hij doet ons niet naar onze zonden 

en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. 
11. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, 

zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen. 
12. Zo ver het oosten is van het westen, 

zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan. 
13. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, 

zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen. 
14. Want Híj weet wat voor maaksel wij zijn 

en blijft bedenken dat wij stof zijn. 
15. De sterveling – zijn dagen zijn als het gras, 

als een bloem op het veld, zo bloeit hij. 
16. Wanneer de wind erover is gegaan, is hij er niet meer 

en zijn plaats kent hem niet meer. 
17. Maar de goedertierenheid van de HEERE 

is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie Hem vrezen. 
Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen, 

18. voor wie Zijn verbond in acht nemen 
en aan Zijn bevelen denken om ze te doen. 
 

*Zingen: Psalm 111: 3 
 

3. Hij maakte, Hij, die heerlijk is, 
Zijn wond'ren een gedachtenis; 
Hij is barmhartig en genadig; 
Hij gaf hun, die Hem vrezen, spijs; 
En, Zijnen groten naam ten prijs, 
Gedenkt Hij Zijns verbonds gestadig. 
 

Tafel 3 wordt in gereedheid gebracht 
 
 
 
 



 

*Lezing: Psalm 103: 19 – 22 
 

19. De HEERE heeft Zijn troon in de hemel gevestigd, 
Zijn Koninkrijk heerst over alles. 

20. Loof de HEERE, u, Zijn engelen, 
sterke helden, die Zijn woord uitvoeren, 
gehoorzaam aan het woord dat Hij spreekt. 

21. Loof de HEERE,  al Zijn legermachten, 
dienaren van Hem, die Zijn welbehagen doen. 

22. Loof de HEERE, al Zijn werken, 
op alle plaatsen van Zijn heerschappij. 
Loof de HEERE, mijn ziel! 

 

*Zingen: Psalm 111: 5 
5. '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. 
 

*Gebed om de opening van het woord 
 

*Schriftlezing: Efeze 2: 8 – 10 
8. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat 

niet uit u, het is de gave van God; 
9. niet uit werken, opdat niemand zou roemen. 
10. Want wij zijn Zijn maaksel,  geschapen in Christus Jezus om 

goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat 
wij daarin zouden wandelen. 

 

*Zingen: Gezang 430: 6 (LvdK) 
 

6. Blijf, Heer, mij met uw gunst genegen, 
dat ik niet weer verdwalen zal; 
houd Gij mijn voeten op uw wegen, 
dan brengen zij mij niet ten val. 
O licht, dat op mijn leven viel, 
verlicht mij lijf en ziel. 



 

*Verkondiging  
*Zingen: Gezang 429: 1 en 2 

1. Wie maar de goede God laat zorgen 
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar, 
is bij Hem veilig en geborgen, 
die redt Hij godlijk, wonderbaar: 
wie op de hoge God vertrouwt, 
heeft zeker op geen zand gebouwd. 

 
2. Blijf dan eerbiedig God verbeiden 

en zwijg de Heer ootmoedig stil; 
Hij zal ons naar zijn raad geleiden, 
't is goed en heilig wat Hij wil. 
God die ons uitverkoren heeft, 
kent alle zorg die in ons leeft. 
 

*Dankgebed en voorbeden 
 
*Inzameling gaven  
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*Zingen: Psalm 138:1 (staande) 
 

1. 'k Zal met mijn ganse hart Uw eer 
Vermelden, HEER, 
U dank bewijzen; 
'k Zal U in 't midden van de goôn, 
Op hogen toon, 
Met psalmen prijzen; 
Ik zal mij buigen, op Uw eis, 
Naar Uw paleis, 
Het hof der ho - ven, 
En, om Uw gunst en waarheid saâm, 
Uw groten naam 
Eerbiedig loven. 
 

*Zegen 


