
Liturgie zondag avond 12 juni 2022 
Voorganger: Ds. A.B. van Campen, Hazerswoude 
Organist:      Cock Zwaan 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Ps. 84 : 1  

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. 
 
We worden stil voor onze God 
 
Votum en Groet 

Zingen: Ps. 84 : 2 en 4 

2. Zelfs vindt de mus een huis, o HEER, 

De zwaluw legt haar jongskens neer 

In 't kunstig nest bij Uw altaren, 

Bij U, mijn Koning en mijn God, 

Verwacht mijn ziel een heilrijk lot; 

Geduchte HEER der legerscharen, 

Welzalig hij, die bij U woont, 

Gestaâg U prijst en eerbied toont. 

 

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. 



Geloofsbelijdenis 

 

Zingen: Ps. 72 : 6 en 7 

 

5. Ja, elk der vorsten zal zich buigen 

En vallen voor Hem neer; 

Al 't heidendom Zijn lof getuigen, 

Dienstvaardig tot Zijn eer. 

't Behoeftig volk, in hunne noden, 

In hun ellend' en pijn, 

Gans hulpeloos tot Hem gevloden, 

Zal Hij ten redder zijn. 

 

7.  Nooddruftigen zal Hij verschonen; 

   Aan armen, uit genâ, 

   Zijn hulpe ter verlossing tonen; 

  Hij slaat hun zielen gâ. 

  Als hen geweld en list bestrijden, 

  Al gaat het nog zo hoog; 

  Hun bloed, hun tranen en hun lijden 

  Zijn dierbaar in Zijn oog. 

Gebed 

Schriftlezing: Handelingen 3 : 1 – 11 

1  Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het 
uur van het gebed, het negende uur. 

2 En een man die vanaf de moederschoot kreupel was, werd 
daarheen gedragen. Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort 
die de Schone genoemd wordt, om een liefdegave te vragen aan 
hen die de tempel binnengingen. 

3 Toen hij Petrus en Johannes zag op het moment dat zij de 
tempel zouden binnengaan, vroeg hij of hij een liefdegave mocht 
ontvangen. 

4 En Petrus keek hem met Johannes doordringend aan en zei: 
Kijk ons aan! 



5 En hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets 
van hen te ontvangen. 

6 Petrus zei echter: Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, 
dat geef ik u: in de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta 
op en ga lopen! 

7 En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op, en 
onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. 

8 En met een sprong stond hij overeind en liep rond, en hij ging 
met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend. 

9 En al het volk zag hem lopen en God loven. 
10 En zij wisten dat hij degene was die voor een liefdegave bij de 

Schone Poort van de tempel gezeten had; en zij werden vervuld 
met verbazing en ontsteltenis over wat er met hem gebeurd was. 

11 En terwijl de kreupele, die genezen was, Petrus en Johannes 
vasthield, stroomde al het volk bij hen samen in de zuilengang 
die de zuilengang van Salomo genoemd wordt, en verbaasde 
zich. 

 
Zingen: Ps. 116 : 1, 4 en 5 

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. 

4. D' eenvoudigen wil God steeds gadeslaan; 

   'k Was uitgeteerd, maar Hij zag op mij neder. 

   Keer, mijne ziel, tot uwe ruste weder; 

   Gij zijt verlost; God heeft u welgedaan. 

5. Gij hebt, o HEER, in 't dood'lijkst tijdsgewricht 

   Mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen, 

   Mijn voet geschraagd; dies zal ik, voor Gods ogen, 

   Steeds wandelen in 't vrolijk levenslicht. 

Verkondiging 

Thema: “Sta op en wandel” 

 

 



Zingen: lied 194 : 1, 2, en 3  weerklank 

 

 

 

Dankgebed en voorbeden 
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Zingen: Gezang 330 : 1, 2 en 3    LvdK 

1   Heb dank, o God van alle leven, 

 
die zijt alleen Uzelf bekend, 

 
dat Gij uw woord ons hebt gegeven, 

 
uw licht en liefd' ons toegewend. 

 
Nu rijst uit elke nacht uw morgen, 

 
nu wijkt uw troost niet meer van de aard, 

 
en wat voor wijzen bleef verborgen 

 
werd kinderen geopenbaard. 

 
2   En of een mens al diep verloren 

 
en ver van U verzworven is, 

 
Gij noemt zijn naam, hij is herboren, 

 
vernieuwd door uw getuigenis. 

 
U woord, dat spreekt in alle talen, 

 
heeft uit het graf ons opgericht, 

 
doet ons in vrijheid ademhalen 

 
en leven voor uw aangezicht. 

 
3   Gemeente, aan wier aardse handen 

 
dit hemels woord is toevertrouwd, 

 
o draag het voort naar alle landen, 

 
vermenigvuldigd duizendvoud. 

 
Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen 

 
op mensengunst of heerlijkheid? 

 
't Verwaait als gras en weidebloemen. 

 

Gods woord bestaat in eeuwigheid! 
 
Zegen 

 


