
 

 
 
 
Liturgie zondagochtend 14 augustus 2022 
Voorganger: Ds. J.T. de Koning 
Organist:        Ad Schouls 
 
Welkom en mededelingen 
 

Zingen: Psalm 67: 2      (staande ) 
 

2.  De volken zullen U belijden, 
O God, U loven al te zaâm. 
De landen zullen zich verblijden, 
En juichen over Uwen naam. 
Volken zult Gij rechten, 
Hunne zaak beslechten, 
In rechtmatigheid; 
Volken op deez' aarde, 
Die Uw arm vergaarde, 
Die Gij veilig leidt. 
 

We worden stil voor God 
 

Votum en Groet 
 

Zingen: Psalm 65: 1 en 2    ( LvdK ) 
 

1. De stilte zingt U toe, o Here, 
in uw verheven oord. 
Wij zullen ons naar Sion keren 
waar Gij ons bidden hoort. 
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, 
tot U komt al wat leeft, 
tot U, o redder uit ellende, 
die alle schuld vergeeft. 
 

2. Zalig wie door U uitverkoren 
mag wonen in uw hof, 
hoezeer hij door zijn schuld verloren  
terneerlag in het stof. 
Wij worden door U begenadigd 
die heilig zijt en goed. 
Gij die ons in uw huis verzadigt 
met alle overvloed. 



 

 
 
We luisteren naar de geboden van God 
 

Zingen: Psalm 19:4 
 

4.  Des HEEREN wet nochtans 
Verspreidt volmaakter glans, 
Dewijl zij 't hart bekeert. 
't Is Gods getuigenis, 
Dat eeuwig zeker is, 
En slechten wijsheid leert. 
Wat Gods bevel ons zegt, 
Vertoont ons 't heiligst recht, 
En kan geen kwaad gedogen. 
Zijn wil, die 't hart verheugt, 
Eist zuiverheid en deugd, 
Verlicht de duist're ogen. 
 

Gebed 
 

Kinderlied: Dit is de dag… 
 

Dit is de dag, dit is de dag, 
die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. 
Wees daarom blij, wees daarom blij 
en zing verheugd, en zing verheugd. 
Dit is de dag, die de Heer ons geeft. 
Wees daarom blij en zing verheugd. 
Dit is de dag, dit is de dag die de Heer ons geeft. 
 
De kinderen gaan naar de kinderdienst 
 

Schriftlezing: Psalm 96 
 

1 Zing voor de HEERE een nieuw lied, 
zing voor de HEERE, heel de aarde. 

2 Zing voor de HEERE, loof Zijn Naam, 
breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag. 

3 Vertel onder de heidenvolken van Zijn eer, 
onder alle volken van Zijn wonderen. 

4 Want de HEERE is groot en zeer te prijzen, 
Hij is ontzagwekkend boven alle goden. 

5 Want al de goden van de volken zijn afgoden, 
maar de HEERE heeft de hemel gemaakt. 

6 Majesteit en glorie zijn voor Zijn aangezicht, 
macht en luister in Zijn heiligdom. 



 

 
 
7 Geef de HEERE, geslachten van de volken, 

geef de HEERE eer en macht. 
8 Geef de HEERE de eer van Zijn Naam, 

breng offers en kom in Zijn voorhoven. 
9 Buig u neer voor de HEERE in Zijn heerlijke heiligdom; 

beef voor Zijn aangezicht, heel de aarde. 
10 Zeg onder de heidenvolken: De HEERE regeert; 

ja, vast staat de wereld, ze zal niet wankelen; 
Hij zal over de volken op billijke wijze rechtspreken. 

11 Laat de hemel zich verblijden en de aarde zich verheugen, 
laat de zee bulderen met al wat ze bevat. 

12 Laat het veld van vreugde opspringen met al wat erin is; 
dan zullen al de bomen van het woud vrolijk zingen 

13 voor het aangezicht van de HEERE, 
want Hij komt, want Hij komt om de aarde te oordelen. 
Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid 
en de volken met Zijn waarheid. 
 

Efeze 5: 1 en 2 
 

1 Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, 
2 en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft  

en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en 
slachtoffer, tot een aangename geur voor God. 
 

Zingen: Psalm 96: 1, 6, 7   (LvdK) 
 

1. Zingt voor den Heer op nieuwe wijze, 
zing aarde, zing zijn naam ten prijze, 
boodschap zijn heil van dag tot dag, 
wek bij de volken diep ontzag 
voor 't wonder van zijn gunstbewijzen. 
 

 6. In 't lied dat klinkt als Hij zal komen 
zijn aard' en hemel opgenomen, 
de zee herhaalt het duizendvoud 
en door de stilte van het woud 
weerklinkt het loflied van de bomen. 
 

7. Zo zal zijn koninkrijk beginnen. 
De Rechter rijdt de wereld binnen, 
Hij richt de aarde naar zijn recht, 
het pleit der volken wordt beslecht. 
Zijn trouw en waarheid overwinnen. 



 

 
 
Verkondiging 
 

Zingen: Gezang 481: 1 en 4    ( LvdK ) 
 

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. 
 
 
 

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. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
We geven onze gaven 
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De kinderen komen terug in de kerk 



 

 
  
Zingen: Psalm 98:2   ( staande ) 
 

2.Hij heeft gedacht aan Zijn genade, 
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt; 
Dit slaan al 's aardrijks einden gade, 
Nu onze God Zijn heil ons schenkt. 
Juich dan den HEER met blijde galmen, 
Gij ganse wereld, juich van vreugd; 
Zing vrolijk in verheven psalmen 
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt. 

 
Zegen 


