
Liturgie 
voor de online Avondgebedsdienst op zondag 12 juli 2020, 

aanvang 19.00 uur. 
 
Voorganger: Ds. R.D. van Hornsveld 

 
Zingen voor de dienst: ELB 377 
Ik bid U aan, o macht der liefde, 
die zich in Jezus openbaart. 
O licht, dat ’t helse duister kliefde 
en blijde hope bracht aan d’ aard. 
Ik wil die liefde steeds gedenken, 
wil U mijn liefde wederschenken. 
 
O Jezus mog’ Uw naam mij immer, 
in ’t diepst der ziel geschreven zijn. 
En geef mijn schuld’ge lauwheid nimmer, 
Uw liefd’rijk harte wederpijn. 
In woord, in werk, in heel mijn wezen, 
zij steeds Uw heil’ge naam geprezen. 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Bemoediging en drempelgebed 
 
Zingen avondlied: Gezang 388: 1, 2, 4, 8 en 10 
1. De avond komt, de zon daalt in het westen 
en alles legt zich neer om uit te rusten. 
Mijn ziel, waar zult gij om te rusten heen? 
In God. Hij is de rust en anders geen. 
 
2. De zwerver heeft zijn weg ten eind gelopen. 
De vogel is al naar zijn nest gevlogen. 
De schapen zijn al naar hun kooi gekeerd. 
Laat mij nu thuiskomen bij U, o Heer. 



 
4. Door heel de dag bleef mij uw hand geleiden. 
Ik was een kind dat liep aan Vaders zijde. 
Gij zijt zo goed voor mij, ik ben 't niet waard. 
Laat mij U dankbaar zijn met heel mijn hart. 
 
8. Ik geef mijn hart U tot een avondoffer. 
Ik geef mijn wil volkomen aan U over. 
Verlangen, lust, wees stil. Wat lust mij meer 
dan moe van drift te rusten in de Heer? 
 
10. Als 't donker wordt, doe mij uw zonlicht schijnen, 
mijn zaligheid, mijn kracht bij kruis en pijnen, 
verberg mij in uw hut voor ongeval, 
tot ik uw rust voor eeuwig smaken zal. 
 
Psalmgebed 
 
voorganger: Haast U, o Heer, tot mijn hulp 
allen: en wees tot mijn hulp gereed. 
 
Zingen: Psalm 70: 2 
2. Laat die U zoeken in hun nood 
verheugd een vrolijk lied beginnen. 
Laat allen die uw heil beminnen 
voortdurend zingen: God is groot! 
Maar ik ben arm, zie mijn ellende. 
Haast U tot mij, bevrijd mij, Heer! 
Gij zijt mijn hulp, toef niet te zeer, 
maar spoed U om mijn lot te wenden. 
 
Zingen: Klein Gloria  
 
Schriftlezing: Psalm 21 
1Voor de koorleider. Een psalm van David. 



2HEER, uw kracht verblijdt de koning, 
luid juicht hij om uw overwinning. 
3U gaf hem wat zijn hart verlangde, 
het verzoek van zijn lippen wees u niet af. sela 
4U nadert hem met rijke zegen 
en plaatst op zijn hoofd een gouden kroon. 
5Leven heeft hij gevraagd, u hebt het hem gegeven, 
lengte van dagen, voor eeuwig en altijd. 
6 Groot is zijn roem door uw overwinning, 
u tooit hem met glans en met glorie, 
7u schenkt hem voor altijd uw zegen, 
u verblijdt hem met het licht van uw gelaat. 
8Ja, de koning vertrouwt op de HEER, 
door de trouw van de Allerhoogste wankelt hij niet. 
9Uw hand zal uw vijanden slaan, 
uw machtige hand uw haters treffen, 
10u doet hen branden als vuur in een oven 
wanneer u verschijnt. 
De HEER zal hen in zijn woede verslinden, 
vuur zal hen verteren. 
11Hun kinderen zult u op aarde verdelgen, 
hun nageslacht uitroeien onder de mensen. 
12Al spannen zij tegen u samen, 
al zinnen zij op kwaad, ze bereiken niets, 
13want u zult hen op de vlucht jagen, 
u schiet uw pijlen recht op hen af. 
14Verhef u, HEER, in uw kracht, 
wij zullen uw macht in liederen bezingen. 
 
Overdenking: Bij de gratie Gods… 
 
Zingen: NL 838: 1, 2 en 4 
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. 
 
2. Maak ons volbrengers van dat woord, 
getuigen van uw vrede, 
dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
wie afdwaalt met ons mede. 
Laat ons getrouw de weg begaan 
tot allen die ons verre staan 
en laat ons zonder vrezen 
de minste willen wezen. 
 
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. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Gebeden 
-gebed      
-Stil gebed 
-Het Onze Vader. 
 
Collecten 
 
Slotlied: Psalm 92: 1, 2 en 3  
1. Waarlijk, dit is rechtvaardig 



dat men den Here prijst, 
dat men Hem eer bewijst: 
zijn naam is eerbied waardig. 
Wij loven in de morgen 
uw goedertierenheid, 
ook als de nacht zich spreidt 
houdt ons uw hand geborgen. 
 
2. Gezegend zal Hij wezen 
die ons bij name riep, 
die zelf de adem schiep 
waarmee Hij wordt geprezen; 
laat alom musiceren, 
met stem en instrument, 
maak wijd en zijd bekend 
de grote naam des Heren. 
 
3. Gij hebt mij door uw daden, 
o Here God, verheugd. 
Mijn hart is vol van vreugd, 
ik juich om uw genade. 
Hoe groot zijn uwe werken, 
de werken uwer hand, 
Gij houdt het volk in stand. 
Gij zult hun hart versterken. 
 
Zegen 
 
 


