
Liturgie 
voor de avonddienst op zondag 7 juni 2020.  

Deze dienst is een herhaling van 14 juli 2019, 10.00 uur 
 
Voorganger:   Ds. G. de Goeijen 
Ouderling van dienst:  Jan Ruiterkamp 
Organist:    Bram Jaspers 

 
Welkom 
 
Samen zingen: Psalm 19: 2 en 3 
2. God heeft de tent gemaakt, 
waarin de zon ontwaakt 
fier als een bruidegom, 
die blinkend van gewaad 
het bruidsvertrek verlaat 
en licht verspreidt alom. 
Zo, vrolijk als een held 
die tot de zege snelt, 
roept hij de nieuwe morgen; 
hij trekt zijn glanzend spoor 
de ganse hemel door: 
zijn gloed laat niets verborgen. 
 
3. Volmaakt is 's Heren wet, 
die ons verkwikt en redt, 
waarbij de ziel herleeft. 
Getrouw en gans gewis 
is Gods getuigenis, 
dat dwazen wijsheid geeft. 
Des Heren woord is goed, 
wie zijn bevelen doet, 
zijn hart wordt opgetogen. 
Recht is het woord van God 
en louter zijn gebod, 



een licht voor onze ogen. 
 
Stil gebed, Votum en Groet 
 
Samen zingen: Psalm 148: 2 en 6 
2. Naam van den Heer die heilig zijt, 
geprezen uw aanwezigheid. 
Want Gij hebt met uw stem en macht 
heel dit bestel tot stand gebracht. 
Gij laat uw schepping nimmer vallen, 
Gij roept uw creaturen alle. 
Gij hebt getemd het sterk geweld, 
Gij hebt het paal en perk gesteld. 
 
6. Naam van den Heer die heilig zijt, 
gezegend uw aanwezigheid. 
Ver boven aard' en hemel gaat 
de luister van uw hoge staat. 
God is nabij en zeer verheven, 
Hij doet zijn volk in ere leven. 
Daarom gij schepping wijd en zijd, 
verhoogt den Heer en weest verblijd! 
 
Samen zingen: NLB 320: 1, 2 en 3 
1. Wie oren om te horen heeft 
hoor' naar d' wet die God hem geeft: 
gij zult geen vreemde goden 
maar Mij alleen belijden voortaan. 
Hoor, Israël, mijn geboden. 
 
2. Bemin uw Heer te allen tijd. 
Dien 'm met alles wat gij zijt. 
Aanbid Hem in uw daden. 
Dit is het eerst' en grote gebod, 
de wil van God, uw Vader. 



3. – Bied uw naast' de help'nde hand. 
Spijzig d' armen in uw land, 
een woning wilt hen geven. 
Het tweed' gebod is 't eerste gelijk; 
doe dit, en gij zult leven. 
 
Gebed opening Woord 
 
Moment voor de kinderen 
 
Schriftlezing: Lukas 10:25-37       (NBG ‘51) 
25En zie, een wetgeleerde stond op om Hem te verzoeken en zeide: 
Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? 26En 
Hij zeide tot hem: Wat staat in de wet geschreven? Hoe leest 
gij? 27Hij antwoordde en zeide: Gij zult de Here, uw 
God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met 
geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste als 
uzelf. 28En Hij zeide tot hem: Gij hebt juist geantwoord; doe dat en gij 
zult leven. 29Maar hij wilde zich rechtvaardigen en zeide tot Jezus: En 
wie is mijn naaste? 30Daarop hernam Jezusen zeide: Een zeker mens 
daalde af van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, 
die hem niet alleen uitschudden, maar ook slagen gaven en 
weggingen, terwijl zij hem halfdood lieten liggen. 
31Bij geval daalde een priester af langs die weg; en deze zag hem, 
doch ging aan de overzijde voorbij. 32Evenzo ging ook een Leviet langs 
die plaats, en hij zag hem en ging aan de overzijde voorbij. 33Doch 
een Samaritaan, die op reis was, kwam in zijn nabijheid, en toen hij 
hem zag, werd hij met ontferming bewogen. 34En hij ging naar hem 
toe, verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op; en hij zette hem op 
zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde 
hem. 35En de volgende dag stelde hij de waard twee schellingen ter 
hand en zeide: Verzorg hem en mocht gij meer kosten hebben, dan 
zal ik ze u vergoeden, op mijn terugreis. 36Wie van deze drie dunkt u, 
dat de naaste geweest is van de man, die in handen der rovers was 



gevallen? 37Hij zeide: Die hem barmhartigheidbewezen heeft. 
En Jezus zeide tot hem: Ga heen, doe gij evenzo. 
 
Samen zingen: Psalm 119: 39 en 40 
39. Hoe aangenaam is 't woord van uw verbond, 
hoe lieflijk klinkt uw wet in onze oren, 
Ja, zij is mij als honing in de mond, 
inzicht ontvang ik, door naar haar te horen. 
Ik zoek uw recht, en haat uit 's harten grond 
het pad van hen die zich in 't kwaad verloren. 
 
40. Uw woord is als een lamp, een helder licht, 
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken 
dat in de duisternis mijn schreden richt. 
Ik zwoer en ik begeer het waar te maken, 
dat ik zal wand'len voor uw aangezicht, 
dat ik uw recht zal roepen van de daken. 
 
Verkondiging 
 
Samen zingen: NLB 653: 1, 4 en 7 
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! 
 
4. Gij zijt het licht van God gegeven, 
een zon die nog haar stralen spreidt, 
wanneer het nacht wordt in ons leven, 
wanneer het nacht wordt in de tijd. 
O licht der wereld, zie er is 
voor wie U kent geen duisternis. 
 



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. 
 
Inzameling der gaven 
 
Dank- en voorbeden met responsies: NLB 368f 

 
 
Samen zingen: Weerklank 484 
1. Gena van God, hoe loof ik u 
voor redding onverdiend. 
Verloren eens, gevonden nu, 
een blinde die mag zien. 
 
2. Genade toonde mij mijn schuld 
en heeft mij vrijgekocht. 
Gena heeft mij met dank vervuld, 
toen ik geloven mocht. 
 
3. Door veel gevaren ging mijn reis, 
door tegenspoed en kruis. 
Genade heeft mij steeds geleid, 
genade brengt mij thuis. 
 
4. Ja, als dit hart, dit vlees bezwijkt 
na deze levenstijd, 
zal ik beërven in Gods rijk 
de eeuw’ge zaligheid. 
 



Zegen, beaamd met gezang 456:3 
3. Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
 
 
 
 


