
 

Liturgie zondagmorgen 29 mei 2022 
 

Voorganger: Ds. J. Domburg, Aalst 
Organist: Henk Schelling 
 

 
Orgelspel 
 

 
Welkom en mededelingen 
 

Zingen: Weerklank lied 284: 1 en 2 
 

1. Here Jezus, om uw Woord 
zijn wij hier bijeen gekomen. 
Laat in ’t hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 

 
2. Ons gevoel en ons verstand 

zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in ’t licht der waarheid. 
’t Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 

 
We worden stil voor onze God 
 

Votum en groet 
 

Zingen: Psalm 84: 1 en 4 
 

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. 

 
 



 

4. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort; 
Elk hunner zal, in 't zalig oord 
Van Sion, haast voor God verschijnen. 
Let, HEER der legerscharen, let 
Op mijn ootmoedig smeekgebed; 
Ai, laat mij niet van druk verkwijnen; 
Leen mij een toegenegen oor, 
O, Jacobs God, geef mij gehoor. 
 

Lezen van de geboden en de samenvatting 
 
Zingen: Psalm 31: 17 
 

17. Geloofd zij God, Die Zijn genade 
Aan mij heeft groot gemaakt; 
Die voor mijn welstand waakt: 
Zijn oog slaat mij in liefde gade; 
Hij wil mij heil bereiden; 
Mij in een vesting leiden. 
 

Gebed om de opening van het Woord 
 
Zingen: Kinderlied -'k Stel mijn vertrouwen (OTH 291) 
 
‘k Stel mijn vertrouwen  
op de Heer, mijn God. 
Want in zijn hand 
ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, 
zijn vrede woont in mij. 
'k Zie naar Hem op en 'k weet: 
Hij is mij steeds nabij! 
(Lied herhalen) 
 
Kinderen gaan naar de kinderdienst 
Thema kinderdienst: Er zijn weer twaalf discipelen 
Schriftgedeelte: Handelingen 1: 12 - 26 
 
 



 

Schriftlezing: 1 Korinthe 12: 31 -1 3 :7 

 
31. Streef dus naar de beste genadegaven. En ik wijs u een 

weg die dit alles nog overtreft. 
 

De uitnemendheid van de liefde 
 

1. Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen 
spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend 
koper of een schallende cimbaal zijn geworden. 

2.  En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle 
geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik 
al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar 
ik had de liefde niet, dan was ik niets. 

3.  En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot 
levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam 
overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde 
niet, het baatte mij niets. 

4.  De liefde is geduldig, 
zij is vriendelijk, 
de liefde is niet jaloers, 
de liefde pronkt niet, 
zij doet niet gewichtig, 

5.  zij handelt niet ongepast, 
zij zoekt niet haar eigen belang, 
zij wordt niet verbitterd, 
zij denkt geen kwaad, 

6.  zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, 
maar verheugt zich over de waarheid, 

7.  zij bedekt alle dingen, 
zij gelooft alle dingen, 
zij hoopt alle dingen, 
zij verdraagt alle dingen. 
 

 
 
 
 
 
 



 

Mattheüs 7: 18 – 23 
 
18. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen 

en een slechte boom kan geen goede vruchten 
voortbrengen. 

19.  Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt 
omgehakt en in het vuur geworpen. 

20.  Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. 
21.  Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal 

binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil 
doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. 

22.  Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, 
hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam 
demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten 
gedaan? 

23.  Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga 
weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt! 

 
Zingen: Weerklank lied 56: 1 en 3 
 

1. Laat m’ in U blijven, groeien, bloeien, 
o Heiland die de wijnstok bent! 
Uw kracht moet in mij overvloeien, 
of ik ga onder in ellend’. 
Doorstroom, beziel en zegen mij, 
opdat ik werklijk vruchtbaar zij! 
 

3. Nee, Heer, ik wil van U niet scheiden, 
ik blijf van U, blijf Gij van mij! 
Uw liefde moet mij altijd leiden, 
uw leven moet mijn leven zijn, 
uw licht moet schijnen in mijn huis 
bij kruis naar kracht en kracht naar kruis. 

 
Verkondiging  
 
 
 
 



 

Zingen: Psalm 116: 1, 2 en 3 
 

1. God heb ik lief; want die getrouwe HEER 
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen; 
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 
 

2. Ik lag gekneld in banden van den dood, 
Daar d' angst der hel mij allen troost deed missen; 
Ik was benauwd, omringd door droefenissen; 
Maar riep den HEER dus aan in al mijn nood: 
 

3. "Och HEER, och, wierd mijn ziel door U gered!" 
Toen hoorde God; Hij is mijn liefde waardig; 
De HEER is groot, genadig en rechtvaardig, 
En onze God ontfermt zich op 't gebed. 
 

Dankgebed en voorbede 
Inzameling gaven 
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Zingen: Psalm 133: 1 en 3  (staande) 
 

1. Ai ziet, hoe goed, hoe lief'lijk is 't, dat zonen 
Van 't zelfde huis, als broeders, samen wonen, 
Daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd; 
't Is als de zalf op 's Hogepriesters hoofd, 
De zalf, waarmee hij is aan God gewijd, 
Die door haar reuk het hart verblijdt. 
 

3. Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen: 
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, 
En 't leven tot in eeuwigheid. 
 

Zegen 


