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Liturgie zondagmorgen 

19 juli 2020 

 
Voorganger 

ds. Arjan Witzier, CGK Apeldoorn 

 
In de kerk wordt niet meegezongen! 

  

 

Stil gebed, votum en groet 

 

 
Zingen:         Psalm 27 : 1, 4 (GK) 

1 God is mijn licht, mijn heil: wie zou ik vrezen? 

Hij is de HEER, die hulp verschaft in nood, 
mijn vaste burcht, ik hoef niet bang te wezen. 

Hij is 't die mij beveiligt voor de dood. 

Toen bozen mij belaagden in hun haat, 
bijna verslonden met hun leugenmond, 

was God het zelf die mij terzijde stond. 

Zij struikelden en vielen metterdaad. 
  

4 Want bij de HERE ben ik welgeborgen: 

Hij voert mij in de schuilplaats van zijn tent. 
Daar ben ik veilig, Hij zal voor mij zorgen, 

draagt mij naar hoogten die geen vijand kent. 

Ik breng de HERE offers tot zijn eer. 
Hij heeft mijn vijand van zijn macht beroofd. 

In zegepraal verheft zich nu mijn hoofd. 

Daarom zing ik een loflied voor de HEER. 
 

 

De wet van God 
 

 

Gebed 
 

 
 

We lezen Matteüs 24:36-39 en 1 Petrus 3:13-22 
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Zingen:          Gezang 285 (LvdK) 

1 Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de wereld wil slechts strijd. 

Al wordt het recht beleden, 

de sterkste wint het pleit. 
Het onrecht heerst op aarde, 

de leugen triomfeert, 

ontluistert elke waarde, 
o red ons sterke Heer. 

 

2 Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de aarde wacht zo lang, 

er wordt zo veel geleden, 

de mensen zijn zo bang, 

de toekomst is zo duister 

en ons geloof zo klein; 

o Jezus Christus, luister 
en laat ons niet alleen! 

 

3 Geef vrede, Heer, geef vrede, 
Gij die de vrede zijt, 

die voor ons hebt geleden, 

gestreden onze strijd, 
opdat wij zouden leven 

bevrijd van angst en pijn, 

de mensen blijdschap geven 
en vredestichters zijn. 

 

4 Geef vrede, Heer, geef vrede, 
bekeer ons felle hart. 

Deel ons uw liefde mede, 

die onze boosheid tart, 
die onze mond leert spreken 

en onze handen leidt. 

Maak ons een levend teken: 
uw vrede wint de strijd! 

 

 
Uitleg voor de kinderen 

 

Zingen: 'k Heb Jezus nodig heel mijn leven (Evang. Liedbundel 435)
1 'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven. 

'k Heb Jezus nodig, dag aan dag, 
in m'n handel, in m'n wandel, 

in m'n slapen en ontwaken, 

'k Heb Hem nodig, dag aan dag. 
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2 'k Wil Jezus volgen, heel mijn leven, 

'k Wil Jezus volgen, dag aan dag, 
in m'n handel. in m'n wandel, 

in m'n slapen en ontwaken, 

'k wil Hem volgen, dag aan dag. 
 

 

Verkondiging over 1 Petrus 3,13-22 
            Het kwaad heeft niet het laatste woord! 

 

 
Zingen:           “Jezus alleen” (Opwekking 575) 

1 Jezus alleen, ik bouw op Hem 

Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.  

Door stormen heen hoor ik zijn stem,  

Dwars door het duister van de nacht. 

Zijn woord van liefde dat mij sust  
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!  

Mijn vaste grond, mijn fundament;  

dankzij zijn liefde leef ik nu.  
 

2 Jezus alleen werd mens als wij; 

klein als een kind, in kwetsbaarheid.  
Oneindig veel hield Hij van mij,  

leed om mijn ongerechtigheid.  

En door zijn offer werd ik vrij,  
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij,  

ontnam de dood zijn heerschappij;  

dankzij zijn sterven leef ik nu.  
 

3 Daar in het graf, in dood gehuld,  

leek al zijn macht tenietgedaan.  
Maar, o die dag, dat werd vervuld:  

Jezus, de Heer is opgestaan!  

Sinds Hij verrees in heerlijkheid  
ben ik van vloek en schuld bevrijd  

Ik leef in Hem en Hij in mij;  

dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.  
 

4 Geen levensangst, geen stervensnood;  

dat is de kracht, waar ik in sta.  
Van eerste stap tot aan de dood  

leidt Hij de weg waarop ik ga.  
Geen duivels plan of aards bestaan  

kan mij ooit roven uit zijn hand.  

Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;  
in die verwachting houd ik stand.  

In Hem alleen, in Hem alleen! 
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Gebed 

 
 

Collecte 

 
 

Zingen:            Psalm 93 (GK) 

1 De HEER regeert, bekleed met majesteit, 
omgord met kracht en grote heerlijkheid. 

De wereld staat, bevestigd door zijn hand. 

Van eeuwigheid zijt Gij, uw troon houdt stand. 
 

2 Een woest geweld klinkt op van stroom en vloed, 

een luid gedruis dat alles beven doet. 

Hoog boven zee en golven, hoe vol kracht, 

troont onze HEER, onwankelbaar in macht. 

 
3 Getrouw en waar is uw getuigenis, 

het woord dat door U zelf gesproken is. 

De heiligheid is voor uw huis, o HEER, 
de eeuwen door tot sieraad en tot eer. 

 

 
Zegen 


