
 

Liturgie zondagavond 28 augustus 2022  
Voorganger:  ds. C.D. Zonnenberg, Hardinxveld-Giessendam 
Organist:   Andre Weerheim 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 25: 2 en 3 (Staande) 
 

2. HEER, ai, maak mij Uwe wegen, 
Door Uw woord en Geest bekend; 
Leer mij, hoe die zijn gelegen, 
En waarheen G' Uw treden wendt, 
Leid mij in Uw waarheid, leer 
IJv'rig mij Uw wet betrachten; 
Want Gij zijt mijn heil, o HEER, 
'k Blijf U al den dag verwachten. 

 
3. Denk aan't vaderlijk meêdogen, 

HEER, waarop ik biddend pleit; 
Milde handen, vriend'lijk' ogen, 
Zijn bij U van eeuwigheid. 
Sla de zonden nimmer ga, 
Die mijn jonkheid heeft bedreven; 
Denk aan mij toch in genâ, 
Om Uw goedheid eer te geven. 

 
We worden stil voor God 
 
Votum en Groet 
 
Zingen: Psalm 105: 3 en 5 
 

3. Vraagt naar den HEER en Zijne sterkte, 
Naar Hem, die al uw heil bewerkte; 
Zoekt dagelijks Zijn aangezicht; 
Gedenkt aan 't geen Hij heeft verricht, 
 



 

Aan Zijn doorluchte wonderdaân; 
En wilt Zijn straffen gadeslaan. 

 
5.  God zal Zijn waarheid nimmer krenken, 

Maar eeuwig Zijn verbond gedenken. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, 
Tot in het duizendste geslacht. 
't Verbond met Abraham, Zijn vrind, 
Bevestigt Hij van kind tot kind. 

 

We belijden het geloof 
 

Zingen: Gezang 54: 1 en 7 (Weerklank) 
 

1. U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
Zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, – 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 

 
7. O Christus, ons van God gegeven, 

Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is. 

 

Gebed 
 

Schriftlezing: Efeze 6: 10-18  
 

De geestelijke wapenrusting 
 
10. Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte 
van Zijn macht. 
11. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt 
houden tegen de listige verleidingen van de duivel. 



 

12. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen 
de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de 
duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het 
kwaad in de hemelse gewesten. 
13. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u 
weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan 
te hebben, stand kunt houden. 
14. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed 
met het borstharnas van de gerechtigheid, 
15. en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de 
vrede. 
16. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige 
pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. 
17. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat 
is Gods Woord, 
18. terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de 
Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor 
alle heiligen. 
 
Zingen: Psalm 119: 22, 23 en 25 
 

22. Ai, ruk het woord der waarheid niet te zeer 
Van mijnen mond; ik hoop op Uwe rechten, 
Waarin Gij trouw gezorgd hebt voor Uw eer; 
Dan houd ik steeds, o God, met al Uw knechten, 
Uw heil'ge wet; dan zal ik meer en meer 
Daar eeuwig en altoos het hart aan hechten. 

 
23. Dan wandel ik vol moeds op ruimer baan, 

Omdat mijn ziel gezocht heeft Uw bevelen; 
Dan doe ik zelfs aan koningen verstaan, 
Hoezeer mij Uw getuigenissen strelen; 
Dan zal ik mij niet schamen, noch Uw daân 
Uit slaafs ontzag of dwaze vrees verhelen. 

 
25. Gedenk aan 't woord, gesproken tot Uw knecht, 

Waarop Gij mij verwachting hebt gegeven; 



 

Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd, 
Dit leert mijn ziel U achteraan te kleven; 
Al 't geen Uw mond aan mij had toegezegd, 
Gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. 

 
Verkondiging (tekst: Efeze 6: 14A) 
 

Zingen: Psalm 86: 6 en 8 
 

6. Leer mij naar Uw wil te hand'len, 
'k Zal dan in Uw waarheid wand'len; 
Neig mijn hart, en voeg het saâm 
Tot de vrees van Uwen naam. 
HEER, mijn God, ik zal U loven, 
Heffen 't ganse hart naar boven; 
'k Zal Uw naam en majesteit 
Eren tot in eeuwigheid. 

 
8. Maar Gij, HEER, Gij zijt lankmoedig, 

Zeer barmhartig, overvloedig 
In genâ, die ons behoedt, 
Groot van waarheid, eind'loos goed. 
Wend U tot mijn ziel genadig; 
Sterk Uw knecht, en geef weldadig 
Ondersteuning aan den zoon 
Uwer dienstmaagd, van den troon. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
We geven onze gaven (Zie QR-code) 
 
Zingen: Gezang 439: 1 en 3 

 
1. Heer, U bent mijn leven, 

de grond waarop ik sta. 
Heer, U bent mijn weg, 
de waarheid die mij leidt. 



 

Uw woord is het pad, 
de weg waarop ik ga, 
zolang U mij adem geeft, 
zolang als ik besta. 
Ik zal niet meer vrezen, 
want U bent bij mij. 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 

 
3 Heer, U bent mijn kracht, 

de Rots waarop ik bouw. 
Heer, U bent mijn waarheid, 
de vrede van mijn hart. 
En niets in dit leven 
zal ons scheiden, Heer; 
zo weet ik mij veilig, 
want uw hand laat mij nooit los. 
Van wat ik misdaan heb, 
heeft U mij bevrijd 
en in uw vergeving leef ik nu. 

 
Zegen 
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