
 1 

 

 
 

 

 
Liturgie zondagmorgen 

13 september 2020 

Voorganger 
Bas van Vliet 

 

 
♪♪♪ Er mag ingetogen meegezongen worden! ♪♪♪ 

 

Stil gebed, votum en groet 

 

Zingen:             Psalm 90 : 1, 3, 4 en 6 (DNP) 

1. Heer, U bent onze schuilplaats in gevaren. 
Al generaties lang wilt U ons sparen. 

Nog voor de bergen uit de aarde rezen, 

voor U het land een plek had toegewezen, 
was U al God; dat blijft U voor altijd, 

van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. 

 
3. U vaagt de mensen weg als morgendromen, 

als gras dat in de ochtend op kan komen, 

maar dat die avond al wordt afgesneden. 
Wij sterven door de zonden die we deden. 

U brengt ze alle woedend aan het licht, 

onthult ze in de glans van uw gezicht. 
 

4. Ons leven gaat voorbij als een gedachte. 

Als in een zucht vervliegen onze krachten. 
Zeventig jaar, als we dat al bereiken, 

zullen vol moeite en verdriet verstrijken. 

Al halen we misschien de tachtig jaar, 
toch is het beste van ons leven zwaar. 

 

6. Vergoed ons, Heer, de moeitevolle jaren. 
Laat ons nu zorgeloos geluk ervaren. 

Toon onze kinderen uw grote daden. 

Heer, onze God, verschijn met uw genade. 
Bevestig zelf het werk van onze hand; 

het werk van onze hand, houd dat in stand. 
 

De wet van God 

 
Gebed 
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Uitleg voor de kinderen 

 
Zingen:           Kinderopwekking 185

De Here zegent jou 

en Hij beschermt jou, 
Hij schijnt zijn licht 

over jouw leven. 

Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij je zijn, 

Hij zal zijn vrede aan je geven. 

 

De Here zegent u 

en hij beschermt u, 
Hij schijnt zijn licht 

over uw leven. 

Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij u zijn, 

Hij zal zijn vrede aan u geven. 

We lezen Genesis 5:1 – 6:8 

 

Verkondiging  

 

Zingen:            Een toekomst vol van hoop (Sela) 

In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 

biddend om een nieuwe morgen,  

om een toekomst vol van hoop.  
  

Ook al zijn er duizend vragen,     

al begrijpen wij U niet,              

U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    
  

U geeft een toekomst vol van hoop;  

dat heeft U aan ons beloofd.                        

Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
  

U heeft ons geluk voor ogen.  

Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 

in de allerzwartste nacht.                   
  

U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        

Niemand anders, U alleen,  

leidt ons door dit leven heen.  
 

U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 

Wij geloven en wij hopen 

op het einde van de nacht. 
 

U geeft een toekomst vol van hoop;  

dat heeft U aan ons beloofd.                        

Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
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Gebed 
 

Collectemoment 

 
Zingen:              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!  

 
Zegen 


