
 

Liturgie zondagavond 22 januari 2023  
(Viering en dankzegging Heilig Avondmaal) 
Voorganger: ds. J.T. de Koning, Organist: Wim Warnaar 
 

*Welkom en mededelingen 
 

Zingen: Psalm 61: 5 en 7 
 

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

 
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. 

 
*We worden stil voor onze God 
 

*Votum en groet 
 

*Zingen: Psalm 138: 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: E.L. 246: 1 en 2 
 

Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser 
niet eenzaam ga ik op de vijand aan   
Sterk in uw kracht gerust in uw bescherming  
ik bouw op U en ga in uwe naam 
Sterk in uw kracht gerust in uw bescherming 
ik bouw op U en ga in uwe naam 

 
Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen 
en telkens meer moet ik uw kracht verstaan 
Toch rijst in mij een lied van overwinning  
ik bouw op U en ga in uwe naam 
Toch rijst in mij een lied van overwinning 
ik bouw op U en ga in uwe naam 

 
*Viering van het Heilig Avondmaal 
 

Zingen: Psalm 111: 3 en 5 
 

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. 

 
'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 
 



 

*Schriftlezing: Psalm 27 
 

1 Een psalm van David. 
De HEERE is mijn licht en mijn heil, 
voor wie zou ik vrezen? 
De HEERE is mijn levenskracht, 
voor wie zou ik angst hebben? 

2 Toen kwaaddoeners op mij afkwamen, 
om mij levend te verslinden 
– mijn tegenstanders en mijn vijanden – 
struikelden zij zelf en vielen. 

3 Al belegerde mij een leger, 
mijn hart zou niet vrezen; 
al brak er een oorlog tegen mij uit, 
toch vertrouw ik hierop. 

4 Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, 
dát zal ik zoeken: 
dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, 
al de dagen van mijn leven, 
om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen 
en te onderzoeken in Zijn tempel. 

5 Want Hij doet mij schuilen in Zijn hut 
op de dag van het onheil. 
Hij verbergt mij in het verborgene van Zijn tent, 
Hij plaatst mij hoog op een rots. 

6 Nu heft mijn hoofd zich omhoog 
boven mijn vijanden, die mij omringen. 
Ik zal in Zijn tent offers brengen onder geschal van trompetten; 
ik zal zingen, ja, ik zal psalmen zingen voor de HEERE. 

7 Hoor, HEERE, mijn stem als ik roep; 
wees mij genadig en antwoord mij. 

8 Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt: 
Zoek Mijn aangezicht. 
Ik zóek Uw aangezicht, HEERE, 

9 verberg Uw aangezicht niet voor mij. 
 
 



 

Wijs Uw dienaar niet af in toorn, 
U bent mijn hulp geweest; 
laat mij niet in de steek en verlaat mij niet, 
o God van mijn heil. 

10 Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, 
maar de HEERE zal mij aannemen. 

11 HEERE, leer mij Uw weg, 
leid mij op een geëffend pad 
omwille van mijn belagers. 

12 Geef mij niet over aan de begeerte van mijn tegenstanders, 
want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan 
en mensen die briesen van geweld. 

13 Als ik toch niet had geloofd  
dat ik de goedheid van de HEERE 
zou zien in het land van de levenden, 
ik was vergaan. 

14 Wacht op de HEERE, 
wees sterk 
en Hij zal uw hart sterk maken; 
ja, wacht op de HEERE. 

 
Zingen: Psalm 130:3 (NB) 
 
Ik heb mijn hoop gevestigd 
op God den Heer die hoort. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, 
wacht zijn verlossend woord. 
Nog meer dan in de nachten 
wachters het morgenlicht, 
blijf ik, o Heer, verwachten 
uw lichtend aangezicht. 
 
*Verkondiging 
 

 
 
 



 

*Zingen: Psalm 27:7 
 

Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven 
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, 
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven? 
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 
Wacht op den HEER, godvruchte schaar, houd moed: 
Hij is getrouw, de bron van alle goed; 
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer; 
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER. 

 
*Dankgebed en voorbeden 
 
*Inzameling gaven (Zie QR-code) 
 
*Zingen: Psalm 150: 1 
 

Looft God, looft Zijn naam alom; 
Looft Hem in Zijn heiligdom; 
Looft des HEEREN grote macht, 
In den hemel Zijner kracht; 
Looft Hem, om Zijn mogendheden, 
Looft Hem, naar zo menig blijk 
Van Zijn heerlijk koninkrijk, 
Voor Zijn troon en hier beneden. 

 
*Zegen 
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