
 
 

Liturgie voor de dienst op zondagmorgen  
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Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 84: 1, 6 (NB) 
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 
 

Want God onze Heer die ons mild 
bestraalt als zon, beschermt als schild, 
zal in genade ons verhogen. 
Zijn hand onthoudt het goede niet 
aan wie oprecht Hem hulde biedt 
en eerlijk wandelt voor zijn ogen 
Heer, die het al in handen houdt, 
welzalig die op U vertrouwt

Stil gebed 
Votum en groet 



Zingen: Votum (Sela)  
Onze hulp en onze verwachting 
is van God, onze Heer. 
Hij die alles maakte, 
laat niet los wat Hij begon. 
 

Genade en vrede 
van God, de Vader; 
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël. 
Hij woont met zijn Geest in ons. 
Hallelujah, hallelujah, amen! 

 
Wetslezing 
 
Zingen: Psalm 119: 8, 42 (DNP) 
Eerlijk en echt zijn, leven in uw spoor, 
dat is mijn wens; verleen mij uw genade. 
Ik houd mijzelf uw levensregels voor; 
daaraan klem ik mij vast bij al mijn daden. 
Beschaam mij niet, maar geef dat ik 
daardoor 
kan lopen, ja kan rennen op uw paden. 
 

Wie van U houdt, vindt vrede en geluk; 
hij komt geen steen, geen struikelblok 
meer tegen. 
U kunt mij, HEER, bevrijden van de druk. 
Ik doe uw wil, verwacht van U de zegen. 
Uw regels zijn mij dierbaar, stuk voor stuk. 
Een open boek, HEER, zijn voor U mijn 
wegen. 

 
Gebed om opening van Gods Woord 
 
Schriftlezing: Filippenzen 1:1-11 (HSV) 

Afzenders, geadresseerden, groet 
1 Paulus en Timotheüs, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de 
heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen: 
2 genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus 
Christus. 

Dankzegging en voorbede 
3 Ik dank mijn God, telkens wanneer ik aan u denk 4 – in elk gebed van mij 
voor u allen bid ik altijd met blijdschap – 5 vanwege uw gemeenschap aan 
het Evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. 6 Ik vertrouw erop dat Hij 
Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van 
Jezus Christus. 7 Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, 
omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade, zowel 
in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het 
Evangelie. 8 Want God is mijn Getuige hoe vurig ik naar u allen verlang, 
met de innige gevoelens van Jezus Christus. 9 En dit bid ik dat uw liefde 
nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, 10 
opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en 
zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, 11 vervuld met vruchten 
van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van 
God. 



Zingen: Gezang 326: 1, 5 (Liedboek) 
Een rijke schat van wijsheid 
schonk God ons in zijn woord. 
Hebt moed, gij die op reis zijt, 
want daarmee kunt gij voort. 
Gods woord is ons een licht, 
en elk die in vertrouwen 
daarnaar zijn leven richt, 
die zal erin aanschouwen 
des Heren aangezicht. 
 

O Gij die wilt ontmoeten 
wie vragen naar uw wil, 
zie hoe wij aan uw voeten 
zitten en luist'ren stil. 
Geef dat tot U, o Heer, 
't woord van uw welbehagen 
niet ledig wederkeer', 
maar dat het vrucht mag dragen, 
uw grote naam ter eer. 

Verkondiging: Ontmoeten en begroeten 
  
Zingen: Psalm 95: 1, 4 (OB) 
Komt, laat ons samen Isrels HEER. 
Den rotssteen van ons heil, met eer, 
Met Godgewijden zang ontmoeten; 
Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht, 
Met een verheven lofgedicht 
En blijde psalmen, juichend groeten. 

Want Hij is onze God, en wij 
Zijn 't volk van Zijne heerschappij, 
De schapen, die Zijn hand wil weiden; 
Zo gij Zijn stem dan heden hoort, 
Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord; 
Verhardt u niet, maar laat u leiden. 

Voorbede en dankzegging  
 
Collecte  
 
Zingen Opwekking 770: Ik zal er zijn 
Hoe wonderlijk mooi 
is uw eeuwige naam. 
Verborgen aanwezig 
deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U, 
wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is 'Ik Ben' en 
'Ik zal er zijn'. 
 

Een boog in de wolken 
als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, 
zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, 
maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, 
U die mij ziet. 



Refrein: 
'Ik ben die Ik ben' 
is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig 
deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, 
ontroerend dichtbij; 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er 
zijn'. 

De toekomst is zeker, 
ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, 
als ik U ontmoet, 
dan droogt U mijn tranen, 
U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, 
laat mij niet gaan. 

 
O Naam aller namen, 
aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden 
van Jezus, mijn Heer: 
geen dood en geen leven, 
geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, 
dicht bij U zijn. 
(Refrein) 

Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er 
zijn'. 
 
 
 
 
 
 

 
Zegen 


