Liturgie
voor de gezamenlijke avonddienst
van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde gemeente
zondag 12 augustus in de Gereformeerde kerk
Thema:
Als U,
Heere, op de ongerechtigheid let,
Heere wie zal bestaan?
Maar
bij U
is vergeving,
opdat U
gevreesd wordt.
Voorganger:

Ds. H.M. Klaassen

Zingen voor de dienst: psalm 81: 1, 2, 4
1. Jubel God ter eer,
Hij is onze sterkte!
Juich voor Israëls Heer,
stem en tegenstem
springen op voor Hem
die ons heil bewerkte.
2. Laat de harpen slaan,
klinken de trompetten.
Vier bij volle maan
met muziek en mond
een hernieuwd verbond
volgens oude wetten.

4. God heeft ons gezegd
nooit gehoorde dingen.
Heilig is ’t en recht
nu en te allen tijd
Hem die ons bevrijdt
vrolijk toe te zingen.
Afkondigingen
Intochtslied: psalm 81: 9, 10
9. Leef uit mijn verbond.
Vraag van Mij vrijmoedig.
Open wijd uw mond.
Al wat u ontbreekt,
al waar gij om smeekt
geef Ik overvloedig.
10. Maar mijn eigen volk
was Mij niet terwille.
Hoogmoed was hun tolk
en Ik liet hen gaan
in hun eigen waan
om hun trots te stillen.
Stil gebed, Onze hulp en groet
Zingen: psalm 32; 2, 3
2. Nu heb ik, Heer, mijn zonde U beleden:
ik weet dat ik uw wet heb overtreden.
Ik was ontrouw, ik was van kwaad vervuld,
maar Gij vergaf het, Gij verzoent mijn schuld.
Laat daarom tot U komen uw beminden,
stoot hen niet af, doch laat U door hen vinden.
Duistere vloeden stormen op hen aan,
Gij stelt een perk, Gij zult ons vast doen staan.

3. Gij zijt, o Heer, mijn schuilplaats en mijn haven,
Gij zult aan mij al uw beloften staven.
Wat mij benauwt, Gij stelt U aan mijn zij,
omringt met lied’ren van bevrijding mij!
Gij zult mij voortaan door uw trouw bewaken,
Gij zult mijn leven vol van vreugde maken.
Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan,
Gij gaat mij voor, Gij maakt voor mij ruim baan.
Geloofsbelijdenis
Zingen: psalm 32: 4
4. Zo spreekt de Heer: ‘Mijn weg zal Ik u wijzen,
U ziet mijn oog, waarheen gij ook zult reizen.
Wees niet een dier dat koppig tegenstreeft,
zich slechts aan toom en bit gewonnen geeft.’
Wie God ontvliedt heeft ondergang te vrezen –
wie tot Hem komt, mag bij Hem veilig wezen.
Gij die oprecht van hart en wandel zijt,
verheug u in de Heer te allen tijd!
Gebed om de leiding door de Heilige Geest
Schriftlezingen: Psalm 130
(HSV)
1
Een pelgrimslied.
Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE;
2
Heere, hoor naar mijn stem.
Laat Uw oren opmerkzaam zijn
op mijn luide smeekbeden.
3
Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let,
Heere, wie zal staande blijven?
4
Maar bij U is vergeving,
opdat U gevreesd wordt.
5
Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem

en ik hoop op Zijn woord.
6
Mijn ziel wacht op de Heere,
meer dan wachters op de morgen,
wachters op de morgen.
7
Laat Israël hopen op de HEERE,
want bij de HEERE is goedertierenheid
en bij Hem is veel verlossing.
8
Ja, Hij zal Israël verlossen
van al zijn ongerechtigheden.
Zingen: gezang 377: 3, 5
3. Laat ons de Here / danken en eren;
wat wij ontvingen / aan zegeningen,
't worde Hem alles ten offer gewijd.
Maar beter gave / dan huis en dan have
is Hem te minnen / met harten en zinnen,
daar is geen offer, dat meer Hem verblijdt.
5. Heel mijn begeren / heb ik, o Here,
tot U verheven: / hier is mijn leven,
zegen dan wat ik begin, o mijn God.
Ben ik in zonde / door satan gebonden,
slaak Gij die banden; / ik stel me in uw handen,
sterk mij, bevestig mij in uw gebod.
2 Timotheüs 4: 1 – 8
(HSV)
1
Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, Die
levenden en doden zal oordelen bij Zijn verschijning en in Zijn
Koninkrijk:
2
predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg,
bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht.
3
Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen
verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor
zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen
begeerten.

4

Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot
verzinsels.
5
Maar u, wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen. Doe het werk van
een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle.
6
Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip
van mijn heengaan + is aanstaande.
7
Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde
gebracht. Ik heb het geloof behouden.
8
Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die
de Heere, de rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal. En niet
alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad.
Zingen: gezang 377: 6, 7
6. Staan mij te wachten / tranen en klachten,
wilt Gij mij wijzen / bittere spijzen,
Vader, Gij weet wat uw schepsel behoeft.
Neem in genade / weg wat mij zou schaden,
neem het en zend mij / wat Gij wilt, Gij kent mij;
nooit hebt te zeer Gij uw kindren beproefd.
7. Nacht mag het wezen, / ik zal niet vrezen:
na storm en duister / in al haar luister
toont, Heer, uw zon weer haar stralend gelaat.
Zalige vreugden / en stille geneugten
heb ik te wachten; / ik richt mijn gedachten
slechts op die morgen, op uw dageraad.
Verkondiging
Zingen: gezang 460: 1, 3, 4
1. Loof de Koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning,

tot gij Hem ontmoeten zult.
3. Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.
Looft uw Heiland, looft uw Heiland,
die het licht is in de nacht.
4. Snel vergaan de mensenkind'ren
als de bloemen op het veld.
God alleen is onverminderd
steeds dezelfde sterke held!
Looft de Heer van dood en leven,
Hem die onze dagen telt.
Dankgebed
Zingen: gezang 389: 1, 2, 3, 4
1. Nu is de dag ten einde,
nu wil mijn hart zich wenden
tot U, zo groot en goed.
Wil naar uw kind, o Here,
uw licht gelaat toekeren,
verlicht mij, zet mijn ziel in gloed.
2. Ik bid U, o Algoede,
vannacht mij te behoeden,
ik schuil weer aan uw hart.
Bezweer de boze machten
en alle duist're krachten;
weer van mij wat mijn ziel verwart.

3. O dat Gij heel mijn leven
met liefde blijft omgeven,
dat Gij mij binnennoodt,
dat het U nooit te vroeg is,
geef dat het mij genoeg is;
Heer, uw nabijheid is mijn brood.
4. Aan 't eind der pelgrimsreize
zal voor mijn oog verrijzen
uw grote eeuwigheid.
O eeuwigheid, gij schone,
mijn hart wil in u wonen,
het vindt geen thuis in deze tijd.
Zegen (gesproken amen)

