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Liturgie zondagmorgen 

4 oktober 2020 

Voorganger 
Ds. Niels den Hertog 

 

 
Stil gebed, votum en groet 

 

Zingen:           Psalm 65 : 1, 2 en 5 (LvK) 

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. 

 
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. 

 
5 Gij komt het dorre land doorschrijden 

met water uit uw beek 

en tot een rijke oogst bereiden, 
uw voetstap maakt het week. 

Gij druipt uw zegen in de voren, 

Gij roept het kiemend graan; 
zo wordt het brood voor ons geboren 

waar Gij zijt voorgegaan. 

 
De wet van God 

 
Gebed 

 

We lezen Leviticus 25 : 1-7 
 

Uitleg voor de kinderen 
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Zingen: Kinderlied
 

Verkondiging  

 
Zingen:           Psalm 84 : 6 (GK) 

6 Want God, de HEER, is goed en mild 

en voor zijn volk een zon en schild. 
Eer en genade zal Hij geven. 

U zult het goede niet, o HEER, 

onthouden hun die tot uw eer 
steeds in oprechtheid voor U leven. 

Welzalig, HEER, wie op U bouwt, 

en zich geheel U toevertrouwt. 

 

Gebed 

 
Mededeling over collecte 

 

Zingen:              Opwekking 717 
Stil mijn ziel wees stil, 

en wees niet bang 

voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds 

Hij is er bij, 

in je beproevingen en zorgen. 
 

God U bent mijn God 

en ik vertrouw op U 

en zal niet wankelen 
Vredevorst vernieuw een 

vaste geest binnen in mij 

die rust in U alleen 
 

Stil mijn ziel wees stil 
en dwaal niet af  

dwars door het dal zal Hij je leiden 

stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding 
 

God U bent mijn God... 
 

Stil mijn ziel wees stil 
en laat nooit los 

de waarheid die je steeds omarmd heeft 

wacht wacht op de Heer 
de zwartste nacht  

verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt 

 
Zegen 


