
 

 
Liturgie zondagavond 19 juni 2022 (Viering en 
dankzegging Heilig Avondmaal) 
Voorganger:    ds. J.T. de Koning 
Organist:    Cock Zwaan 
 
*Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Gezang 78: 1 en 4    LvdK 
 
1    Laat me in U blijven, groeien, bloeien, 

 
o Heiland die de wijnstok zijt! 

 
Uw kracht moet in mij overvloeien, 

 
of 'k ben een wis verderf gewijd. 

 
Doorstroom, beziel en zegen mij, 

 
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 

 
4    Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen, 

 
dan wint mijn ziel door U in kracht! 

 
Het werk in need'righeid begonnen, 

 
wordt dan in heerlijkheid volbracht! 

 
Wat in de winds'len sliep, ontbot, 

 
en komt in 't licht en rijpt voor God. 

 
*We worden stil voor onze God 
 
*Votum en groet 
 
*Zingen: Psalm 138: 1 
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. 

 
*Lezen van de Geloofsbelijdenis 
 
*Zingen: Psalm 48: 3a en 6               NB 
 
Wij loven, Heer, U in uw huis, 
ons hart is in uw liefde thuis. 
Gij die uw naam ons openbaarde, 
uw lof is tot het eind der aarde. 
 
Want deze God is onze God; 
Hij is ons deel, ons zalig lot, 
Door tijd noch eeuwigheid te scheiden: 
Ter dood toe zal Hij ons geleiden. 
 
*Viering van het Heilig Avondmaal 
 
Zingen: Psalm 116: 7 en 10 
 

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. 
 

 10.Ik zal Uw naam met dankerkentenis 
Verheffen, U al mijn geloften brengen; 
'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen, 
In 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is. 
 
*Gebed 
 
 
 
 



 

 
*Schriftlezing: Lukas 19: 1-10 
 
1 En Jezus kwam Jericho binnen en ging erdoorheen. 
2 En zie, er was een man van wie de naam Zacheüs was,  

en hij was oppertollenaar en hij was rijk. 
3 En hij probeerde te zien wie Jezus was,  

maar het lukte hem niet vanwege de menigte,  
omdat hij klein van persoon was. 

4 En na vooruitgelopen te zijn,  
klom hij in een wilde vijgenboom om Hem te zien,  
want Hij zou daar voorbijkomen. 

5 En toen Jezus bij die plaats kwam,  
keek Hij op, zag hem en zei tegen hem:  
Zacheüs, haast u en kom naar beneden,  
want heden moet Ik in uw huis verblijven. 

6 En hij haastte zich en kwam naar beneden  
en ontving Hem met blijdschap. 

7 En allen die het zagen, morden onder elkaar en zeiden:  
Hij is bij een zondige man binnengegaan  
om daar Zijn intrek te nemen. 

8 Zacheüs nu ging staan en zei tegen de Heere:  
Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen,  
en als ik van iemand iets heb afgeperst,  
geef ik dat vierdubbel terug. 

9 Toen zei Jezus tegen hem:  
Heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen,  
omdat ook deze een zoon van Abraham is. 

10 Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken  
en zalig te maken wat verloren is. 

 
Zingen: Psalm 43:3 

3. Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder, 
En breng mij, door dien glans geleid, 
Tot Uw gewijde tente weder; 
Dan klimt mijn bange ziel gereder 
Ten berge van Uw heiligheid, 
Daar mij Uw gunst verbeidt. 
 



 

 
*Verkondiging 
 
*Zingen: Psalm 61: 7 en 5 
 

  7.  'k Zal dan door mijn blijde galmen, 
Door mijn psalmen, 
Loven Uwe Majesteit; 
Mijn geloften U betalen, 
Menigmalen 
Plechtig aan U toegezeid. 
 

5.   Dan zal ik uw naam vereren, / Heere, Heere 
psalmen zingen dat het schalt ! 
Dagelijks zal ik U geven / heel mijn leven, 
door uw lichtglans overstraald. 
 
*Dankgebed en voorbeden 
 
*Inzameling gaven  
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*Zingen: Gezang 44 : 3     LvdK 

3. Lof, eer en prijs zij God  
die troont in ’t licht daar boven 
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 


