
 
Liturgie 25 juli 2021 

- Welkom en mededelingen 
- Zingen: Lvk, Gezang 255: 1 en 2 
- Votum en groet 
- Zingen: Gezang 255: 3 en 4 

 
- Gebed 
- Lied van verootmoediging: Hemelhoog 275: 1-4 
- Kinderlied: Hemelhoog 430: 1-3 

 
- Schriftlezing: Psalm 27 
- Zingen: GK: 158 
- Verkondiging 'Zoek Mijn Aangezicht!' 
- Zingen: GK: Psalm 27: 3 en 7 

 
- Dankgebed en voorbeden 
- Collecte 

 
- Belijdenislied: Opwekking 121 
- Zegenbede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Welkom en mededelingen 

Gezang 255: 1 en 2 

Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heil'ge Geest, de Trooster, 
de Drie-een'ge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drie-een'ge in zijn troon! 
 
Ere zij aan Hem, wiens liefde 
ons van alle smet bevrijdt, 
eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
koningen in heerlijkheid. 
Halleluja, halleluja, 
ere zij het Lam gewijd. 
 

Votum en groet 

 

Zingen: Gezang 255: 3 en 4 

Ere zij de Heer der eng'len, 
ere zij de Heer der kerk, 
ere aan de Heer der volken; 
aard' en hemel looft uw werk! 
Halleluja, halleluja, 
looft de Koning, heel zijn kerk! 
 
Halleluja, lof, aanbidding 
brengen eng'len U ter eer, 
heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U, der heren Heer! 
 
 
Gebed 
 



 
Hemelhoog 275 
 
Heer, ik kom tot U, 
hoor naar mijn gebed. 
Vergeef mijn zonden nu, 
en reinig mijn hart. 
 
Met uw liefde, Heer, 
kom mij tegemoet, 
nu ik mij tot U keer, 
en maak alles goed. 
 
Zie mij voor U staan, 
zondig en onrein. 
O, Jezus raak mij aan, 
van U wil ik zijn. 
 
Jezus op uw woord, 
vestig ik mijn hoop. 
U leeft en U verhoort 
mijn bede tot U. 
 
Hemelhoog 430 
 
Je hoeft niet bang te zijn 
al gaat de storm tekeer. 
Leg maar gewoon je hand 
in die van onze Heer. 
 
Je hoeft niet bang te zijn 
als oorlog komt of pijn. 
De Heer zal als een muur, 
rondom je leven zijn. 
 
Je hoeft niet bang te zijn 
al gaan de lichten uit. 
God is er en Hij blijft, 
 
 



 
Lezen: Psalm 27 
 
Van David. De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de HEER is mijn leven 
veilig, voor wie zou ik bang zijn? 
Kwaadwilligen kwamen op mij af om mij levend te verslinden, mijn vijanden belaagden mij, 
maar zij struikelden, zij vielen. 
Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn, al woedde er een oorlog tegen 
mij, nog zou ik mij veilig weten. 
Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de HEER alle 
dagen van mijn leven, om de liefde van de HEER te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn 
tempel. 
Hij laat mij schuilen onder zijn dak op de dag van het kwaad, hij verbergt mij veilig in zijn 
tent, hij tilt mij hoog op een rots. 
Daarom heft zich mijn hoofd fier boven de vijanden rondom mij, ik wil offers brengen in zijn 
tent, hem juichend offers brengen, ik wil zingen en spelen voor de HEER. 
Hoor mij, HEER, als ik tot u roep, wees genadig en antwoord mij. 
Mijn hart zegt u na: ‘Zoek mijn nabijheid!’ Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken, verberg uw 
gelaat niet voor mij, wijs uw dienaar niet af in uw toorn. U bent mij altijd tot hulp geweest, 
verstoot mij niet, verlaat mij niet, God, mijn behoud. 
Al verlaten mij vader en moeder, de HEER neemt mij liefdevol aan. 
Wijs mij uw weg, HEER, leid mij op een effen pad, bescherm mij tegen mijn vijanden, lever 
mij niet uit aan mijn belagers. Valse getuigen staan tegen mij op en dreigen met geweld. 
Mag ik niet verwachten de goedheid van de HEER te zien in het land van de levenden? 
Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden, ja, wacht op de HEER. 
 
Zingen GK: 158 
 
Als een hert dat verlangt naar water 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn kracht, mijn schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
 
Verkondiging: ‘Zoek mijn Aangezicht’ 
 
 



 
Zingen: Psalm 27: 3 en 7 
 
Eén ding blijf ik steeds van de HERE vragen, 
één enkel ding, dat heel mijn hart begeert: 
om in zijn tempel al mijn levensdagen 
bij Hem te zijn, te wonen bij mijn HEER. 
Daar in zijn huis, waar alles spreekt van Hem, 
wil ik aanschouwen 's HEREN lieflijkheid, 
zijn schone dienst, verricht in heiligheid. 
Ik wil aandachtig luistren naar zijn stem. 
 
Zo ik niet had geloofd dat in dit leven 
mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, 
mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? 
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 
Maar door Gods trouw keert mijn vertrouwen weer; 
in zwakheid wordt des HEREN kracht volbracht. 
Betoon u sterk, houd moed, geloof en wacht. 
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de HEER! 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecte 
 
Zingen: Opwekking 121 
 
De Here is mijn herder, 
mij ontbreekt niets; 
Hij doet mij nederliggen 
in grazige weiden; 
Hij voert mij aan rustige wateren; 
Hij verkwikt mijn ziel. 
Hij leidt mij in rechte sporen 
om zijns naams wil. 
 
 
 
 
 



 
Zelfs al ga ik door een dal 
van diepe duisternis, 
ik vrees geen kwaad, 
want Gij zijt bij mij; 
uw stok en uw staf,  
die vertroosten mij. 
Gij richt voor mij een dis aan 
voor de ogen van wie mij benauwen. 
 
Gij zalft mijn hoofd met olie, 
mijn beker vloeit over. 
Ja, heil en goedertierenheid 
zullen mij volgen, 
al de dagen van mijn leven; 
ik zal in het huis  
des Heren verblijven 
tot in lengte van dagen. 
 
Zegenbede 


