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Liturgie zondagmorgen 

12 juli 2020 

Voorganger 
Ds Wim de Bruin 

 

 
Stil gebed, votum en groet 

 

Zingen:              Psalm 98 : 1 en 2 (DNP) 

1. Zing voor de HEER, om Hem te eren, 

want Hij heeft wonderen verricht. 

Hij wist met kracht te triomferen; 
zijn recht kwam stralend aan het licht. 

Hij wilde zich in liefde buigen 

naar Israël, dat met Hem leeft. 
De hele wereld is getuige: 

Hij is het die verlossing geeft. 

 
2. Juich, aarde, om de HEER te prijzen. 

Speel op je harp, bazuin het uit. 

Laat je trompet Hem eer bewijzen. 
Zeeën en aarde, jubel luid! 

Laat alle bergen vrolijk zingen; 

rivieren klap bij het refrein. 
De HEER komt ons met recht omringen. 

Zijn oordeel zal rechtvaardig zijn. 

 
 

De wet van God 

 
Gebed 

 

Uitleg voor de kinderen 
 

 

Zingen:            ‘Het woord van onze God’
1. In de herfst verdort het gras, 

de bloemen vallen af 
en de vogels die er waren 

vliegen naar een ander land. 

Maar… 
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Refrein: 

…het woord van onze God, 
het woord van onze God, 

het woord van onze God houdt eeuwig stand. 

Het woord van onze God, 
het woord van onze God, 

het woord van onze God houdt eeuwig stand. 

 
2. De hemel en de aarde, 

het licht van zon en maan, 

alles wat er is geschapen 
zal op een dag vergaan. 

Maar… 

 

(Refrein) 

 

3. ‘t Is de rots waarop wij bouwen, 
wij bouwen niet op zand. 

Wie het woord van God vertrouwen, 

zijn veilig in Zijn hand, 
want... 

 

(Refrein) 
 

 

We lezen Jesaja 55 : 1-13 
 

Verkondiging   De Kracht van Gods Woord 

 
 

Zingen:               ‘In de hemel is de Heer’ 

1. In de hemel is de Heer, 
en Zijn glans is als kristal. 

Hij is de Heilige van God 

en Hij heerst over ’t heelal. 
Refrein: 

Er is macht in zijn Woord, 

als de wateren bruist zijn stem! 
Als de zon op de zee zo blauw, 

zo is de rijkdom van zijn trouw. 

En aan U alle macht, 
alle heerlijkheid en kracht 

en aan U is de eer 
en de lof, want U regeert! 

U regeert. 

 

2. Miljoenen in gereedheid 
staan de engelen om zijn troon. 

Verbijsterend zijn sieraad 

en de schoonheid van zijn troon. 
(Refrein) 
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Gebed 

 
Collecte 

 

Zingen:          Gezang 1006 (LB) 
Onze Vader in de hemel, 

U staat zorgzaam om ons heen. 

Geef dat alle mensen weten: 
zoals U er is er maar één. 

Doe ons telkens weer geloven 

in een wereld zonder pijn, 
in uw rijk dat eens zal komen 

en dat soms te zien kan zijn. 

 

Help ons samen goed te leven 

en te doen wat U graag wilt. 

Geef ons elke dag te eten 
tot de honger is gestild. 

En vergeef ons wat we fout doen, 

net als wij niet blijven staan 
bij de fouten van een ander, 

maar weer samen verdergaan. 

 
Help ons om te zien wat goed is 

en wat slecht is, boos of naar. 

Geef dat wij het juiste kiezen, 
dat we goed zijn voor elkaar, 

Onze Vader, wij geloven 

dat U onze wereld leidt. 
Met uw licht helpt U ons verder. 

Hier en nu en straks. Altijd. 

 
Amen. Amen. 

 

Zegen    Amen zingen 


