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Orgelspel 

  Zingen voor de dienst 

Lied 553:1,3,4 (Hemelhoog) Melodie Psalm 150 

1, Dank U, Heer, voor al wat leeft, 

    dank voor alles wat Gij geeft: 

    voedsel, vreugde, overvloed - 

    Gij zijt overstelpend goed! 

    Dank U wel voor al wat groeide, 

    wind en wolken, licht en lucht, 

    velden vol van groene vrucht, 

    dank dat duizend bloemen bloeiden! 

 

3. Armen in uw Koninkrijk 

    zijn reeds U, de koning rijk - 

    wie zachtmoedig is beërft 

    land waarin geen kind meer sterft; 

    wie hier treurt mag binnentreden, 

    wie een hart heeft recht en rein 

    zal daar zonder zorgen zijn: 

    eindelijk een land van vrede! 

 

4. Dank U, Heer, dat wie zo leeft 

    dankzij Pasen toekomst heeft: 

    honing, melk in overvloed, 

    Kanaän wordt meer dan goed! 

    Vrolijk zingen wij tezamen 

    wereldwijd het hoogste lied 

    als uw wil voorgoed geschiedt 

    juichend: halleluja, amen! 
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Lied 54:1,2,4 (Joh. de Heer) 

 

1. Hoort, Jezus noodt u: komt tot het feest, 

     komt, alle dingen zijn gereed. 

     Voor arm en rijk is er plaats bereid, 

     trek aan thans het Bruiloftskleed. 

 

 Refrein: Elk die wil mag komen, gaat in de Koningszaal. 

               O, zwakken en vermoeiden, 

               daar 's plaats aan 't Bruiloftsmaal. 

 

2. Hoort, Jezus noodt u: komt tot het feest, 

     kom, o mijn vriend nog is het tijd, 

     ga binnen blijf toch niet buiten staan, 

     voor u is ook plaats bereid.                       Refrein: 

 

4. Hoort, Jezus noodt u: komt tot het feest, 

    kom, arme zondaar stel niet uit, 

    de Vader roept u een welkom toe, 

    kom, neem nu een vast besluit.                  Refrein: 

 

Gezang 358:1,2,3,4 

 

1. Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet, 

    wil mij vergeven wat ik U misdeed; 

    verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht, 

    maar troost mij met uw Woord: het is volbracht. 

 

2. Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw Dis, 

    het heilig feest van uw gedachtenis; 

    schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet 

    in 't teken van uw lichaam en uw Bloed. 

 

 

3. Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid, 
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    voor onrechtvaardigen gerechtigheid, 

    zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt 

    en leid mij zelf, Heer, tot uw Sacrament. 

 

4. Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt, 

    waar is de bron waaruit ik drinken moet? 

    Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn; 

    voed mij en drenk mij met uw Brood en Wijn. 

 

Welkom en mededelingen 

 

Intochtslied: Psalm 65:1 

 

1. De stilte zingt U toe, o Here,  

    in uw verheven oord. 

    Wij zullen ons naar Sion keren  

    waar Gij ons bidden hoort. 

    Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,  

    tot U komt al wat leeft, 

    tot U, o redder uit ellende, die alle schuld vergeeft. 

 

Stil gebed 

 

Bemoediging en Groet  

 

Zingen: Psalm 65:2 

 

2. Zalig wie door U uitverkoren 

    mag wonen in uw Hof, 

    hoezeer hij door zijn schuld verloren 

    terneerlag in het stof. 

    Wij worden door U begenadigd 

    die Heilig zijt en goed. 

    Gij die ons in uw huis verzadigt met alle overvloed. 
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Gebodslezing 

 

Zingen: Gezang 465:3,4 

 

3. Hoe kent Gij al mijn noden, 

    waarin Gij trouw voorziet. 

    Gij geeft geen steen voor broden, 

    een slang voor vissen niet! 

    Wie komt tot U gevloden, 

    wien Gij geen redding biedt? 

    Gij laat de zondaar noden, 

    nog eer hij tot U vliedt. 

 

4. O mocht ik U beminnen 

    gelijk Gij mij bemint, 

    laat heilge vrees van binnen 

    mij leiden als uw kind! 

    Mocht ik die rijkdom winnen, 

    die roest noch mot verslindt, 

    en werden nooit mijn zinnen 

    door ijdle glans verblind! 

 

Gebed 

 

Kindermoment 

 

De kinderen gaan naar de kinderdienst.  

 

Schriftlezing: Hebr. 4:14 t/m 16 (Herz. Statenvert.) 

 
14Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is 

doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze 

belijdenis vasthouden. 15Want wij hebben geen Hogepriester Die 

geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in 

alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. 
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16Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de 

genade, 

 

Zingen: Gezang 449:3,4,5 

 

3. Heer, waar dan heen? Tot U alleen! 

    Gij zult ons niet verstoten. 

    Uw eigen Zoon heeft tot uw troon 

    de weg ons weer ontsloten. 

 

4. Ja, amen, ja, op Golgotha 

    stierf Hij voor onze zonde.   

    Zijn schuldloos bloed maakt alles goed 

    en reinigt ons van zonde. 

 

5. God onze Heer, wil tot uw eer 

    ons klein geloof versterken. 

    Dan zullen wij Hem, waarlijk vrij, 

    volgen in goede werken. 

 

Preek 

 

Zingen: Gezang 171:1,3,4 (oude Herv. Bundel’38) 

 

1. Verlosser, Vriend, Gij hoop en lust 

    van die U kennen, neem het lied, 

    dat U in 't stof een sterv'ling biedt, 

    een zondaar, die uw voeten kust. 

    Een zondaar, een verlost', o Heer, 

    en nu geen zondaar meer. 

    O, neem het aan! 

    Gij laat geen smeek'ling staan, 

    Gij hoort in hemellingen 

    verloste zondaars zingen: o, neem het aan! 

3. Bedreigt mij leed, ontmoet mij smart, 
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    ik vrees geen kwaad, maar klaag het Hem: 

    hoe groot in eer, Hij hoort mijn stem, 

    hoe ver van d' aard, Hij kent mijn hart. 

    Gods Zoon vergeet de Zijnen niet, 

    die Hij op aarde liet. 

    Hij is mijn hoop, 

    Hij wies mij door Zijn Doop, 

    Hij geeft mij Brood en Beker, 

    'k ben van Zijn liefde zeker: Hij is mijn hoop! 

 

4. Waar is een vreugd, een kalmt', een heil, 

    zo zalig als dit hoogst genot? 

    Het vloeit uit God en keert tot God, 

    het heeft noch maat noch perk nog peil. 

    In Jezus is mijn zalig lot 

    verborgen bij mijn God. 

    Hij is mijn lust, 

    ook als mijn stof eens rust. 

    O, prijst Hem, mijn gezangen! 

    Ik blijf Zijn komst verlangen: Hij is mijn lust! 

 

Woorden der inzetting 

 

Onderwijzing bij het Avondmaal 

Gebeden, Stil Gebed en Onze Vader   

 

 

Geloofsbelijdenis        
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Zingen: Psalm 36:2 

 

2. Uw heil is als de hemel hoog, 

uw trouw verheft zich voor ons oog 

tot in de hoogste wolken. 

Uw recht is als de bergen vast, 

uw oordeel als de vloed die wast, 

tot schrik voor alle volken. 

Uw gunst alleen maakt waarlijk vrij, 

ja, over mens en dier wilt Gij 

alom uw vleuglen spreiden. 

Bij U te wonen, Heer, is goed, 

met Spijs en Drank in overvloed 

wilt Gij ons hart verblijden. 

 

Nodiging  

 

Gemeenschap van Brood en Wijn 

 

Eerste tafel: Lezen: 1 Kon. 19:7 en 8 
7De engel van de HEERE kwam voor de tweede maal, raakte hem 

aan en zei: Sta op, eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn. 8Toen 

stond hij op, at en dronk, en liep door de kracht van dat voedsel 

veertig dagen en veertig nachten, tot aan de berg van God, de Horeb. 

 

Zingen: Psalm 103:1 

 

1. Zegen, mijn ziel, de grote Naam des Heren, 

    laat al wat binnen in mij is Hem eren, 

    vergeet niet hoe Zijn liefde u heeft geleid, 

    gedenk Zijn goedheid, die u wil vergeven, 

    Die u geneest, Die uit het graf uw leven 

    verlost en kroont met goedertierenheid 

 

Tweede tafel: Lezen: Lukas 15:20 
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20En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van 

hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke 

ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de 

hals en kuste hem. 

 

Zingen: Psalm 103:2 

 

2. Loof Hem, Die zo met gaven u verzadigt, 

    dat uw bestaan, met glorie begenadigd, 

    gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt. 

    Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen, 

    Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen, 

    op Israël zijn zegen uitgestort. 

 

Voor de laatste Tafel komen de kinderen van de kinderdienst terug in 

de kerk 

 

Derde tafel::Lezen: 1 Petrus 2:4 en 5 
4En kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel 

door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar, 
5dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk 

huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die 

God welgevallig zijn door Jezus Christus. 

 

Zingen: Psalm 103:3 

 

3, Hij is een God van liefde en genade, 

    barmhartigheid en goedheid zijn de daden 

    van Hem die niet voor altijd met ons twist, 

    die ons niet doet naar alles wat wij deden, 

    ons niet naar onze ongerechtigheden 

    vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 

 

Dankgebed 
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Aandacht voor het collectemoment onder orgelspel (Compass) 

1. Diaconie 2. Kerk 3. Avondmaalcollecte  

 

Nu onze gemeente ‘Compass’ in gebruik heeft genomen en daarin 

een handig collecte-onderdeel is opgenomen, is de ‘Givt-app’ 

opgezegd per 1 februari 2023. Kortom ‘Givt’ zal niet meer bruikbaar 

zijn voor onze gemeente. 

U vindt het nieuwe collecte-onderdeel na het openen van ‘Compass’ 

onderaan in het midden onder het icoon ‘Geven’. Na het 

opwaarderen van ‘Mijn Saldo’ kunt u de collecten vervolgens 

overmaken. Dank u wel! 

   
De kinderen komen terug uit de crèche  

 

Slotlied: Gezang 303:5 

 

5. Met God zijn wij verbonden, met Vader, Zoon en Geest, 

    met al wie overwonnen, al wie zijn trouw geweest. 

    Bewijs ons uw Genade, dan zingen wij bevrijd 

    de glorie van uw daden, in tijd en eeuwigheid. 

 

Zegen, beantwoord met Gezang 456:3  

  Amen, amen, amen!  

  Dat wij niet beschamen 

  Jezus Christus onze Heer,  

  amen, God, uw Naam ter eer. 

 

Orgelspel 

 

Collecte bij de uitgang in de daarvoor bestemde bussen 

 

Welkom om 18:30 uur in de avonddienst waarin de viering van het 

Heilig Avondmaal en dankzegging. 

Voorganger: ds. B.H.Weegink 

 



Liturgie voor zondagavond 5 februari 
 

Welkom en mededelingen, door de ouderling van dienst 
 
*We zingen als introïtuslied: Gezang 467 (Lvdk1973) : 1 en 3 
 
Stil gebed, ‘Onze hulp’, christelijke groet 
 
Openingswoord 
  
*We zingen:  Psalm 65: 1 en 2  
 
Lezing van de avondmaalsonderwijzing uit een formulier van de kerk  
 
Geloofsbelijdenis 
 
* We zingen: Gezang 254  ( Ned. Herv. Bundel 1938 ) : 1, 2 en 3 
 
Dienst van de gebeden 
 
*We zingen (bij de toebereiding van de tafel): Gezang 254(Ned. Herv. Bundel 1938)  
:4, 5 en 6 
 
Nodiging tot de heilige dis en bediening van de tafel 
 
Ontvangst van brood en wijn 
 
We lezen: Jesaja 57: 15-16,18-19 
 
*We zingen: Psalm 116: 1 en 6 
 
Dankzeggingslezing uit Lukas 5: 27-32 
   
Verkondiging over Lukas 5: 29  
Thema: Zondaarsmaal (geroepen- genodigd- voorzien). 
 
*We zingen: Gezang 259  (Lvdk1973) 
 
Inzameling van de gaven 
 
We zingen tot slot: Psalm 79: 5 
 
Zegen, gesproken ‘amen’ en nazang: Gezang L ( Ned. Herv. Bundel 1938) : 7    
 


	dienst van as zondagavond 5 februari.pdf
	liturgie 5 februari.pdf

