
Liturgie voor zondag 13 juni om 16:30 uur.  
Ds. Gert Meijer 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 100 
 
Juich, alle volken, voor de Heer. 
Dien Hem met vreugde, geef Hem eer.  
Zing opgewekt met hart en stem. 
Kom met een vrolijk lied tot Hem. 
 
Juich, alle volken, voor de Heer. 
Juich voor de Heer 
Dien Hem met vreugde, geef Hem eer.  
Zing opgewekt met hart en stem. 
Met hart en stem 
Kom met een vrolijk lied tot Hem. 
 
Wij zijn het volk dat bij Hem hoort 
Hij leidt ons als Zijn kudde voort 
Wij zijn het volk dat bij Hem hoort 
Hij leidt ons als Zijn kudde voort  
 
Eén God is er, en dat is Hij. 
Hij maakte ons, Hem dienen wij. 
Wij zijn het volk dat bij Hem hoort 
Hij leidt ons als Zijn kudde voort. 
 
Gebed 
 
Lezen: Psalm 136 
 
1 Loof de HEER, want hij is goed - 
eeuwig duurt zijn trouw -  2 loof de 
allerhoogste God - eeuwig duurt zijn 
trouw -  3 loof de oppermachtige Heer 
- eeuwig duurt zijn trouw -  die 
wonderen doet, hij alleen - eeuwig 
duurt zijn trouw - 
 
 

 
Wij zijn het volk dat bij Hem hoort    
Hij leidt ons als Zijn kudde voort.  
Wij zijn het volk dat bij Hem hoort    
Hij leidt ons als Zijn kudde voort.  
 
Trek zingend in een blijde stoet   
een blijde stoet 
Zijn voorhof in want Hij is goed 
Hef voor Zijn naam een loflied aan 
een loflied aan 
Zijn liefde blijft voorgoed bestaan 
 
Wij zijn het volk dat bij Hem hoort    
Hij leidt ons als Zijn kudde voort.   
Wij zijn het volk dat bij Hem hoort 
Hij leidt ons als Zijn kudde voort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 die de hemel maakte, met wijsheid - 
eeuwig duurt zijn trouw -  6 die de 
aarde uitspreidde, op het water - 
eeuwig duurt zijn trouw - 7 die de 
grote lichten maakte - eeuwig duurt 
zijn trouw -  8 de zon, om te heersen 
over de dag - eeuwig duurt zijn trouw 
- 
 



9 maan en sterren, om te heersen 
over de nacht - eeuwig duurt zijn 
trouw -  10 die Egypte trof, in hun 
eerstgeborenen - eeuwig duurt zijn 
trouw -  11 en Israël wegleidde, uit hun 
midden - eeuwig duurt zijn trouw – 
12 met krachtige hand en geheven arm 
- eeuwig duurt zijn trouw -  13 die de 
Rietzee spleet, in tweeën - eeuwig 
duurt zijn trouw -  14 en Israël 
overbracht, daar midden doorheen - 
eeuwig duurt zijn trouw -  15 en de 
farao met zijn leger achterliet, in de 
Rietzee - eeuwig duurt zijn trouw - 
16 die zijn volk leidde, in de woestijn - 
eeuwig duurt zijn trouw - 17 die 
geduchte koningen versloeg - eeuwig 
duurt zijn trouw -  18 en machtige 
koningen doodde - eeuwig duurt zijn 
trouw -   
 
Tekst: Psalm 136: 1 
1 Loof de HEER, want hij is goed - 
eeuwig duurt zijn trouw 
 
 
Preek 
Thema; Voor altijd verboden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

19 Sichon, koning der Amorieten - 
eeuwig duurt zijn trouw - 20 en Og, de 
koning van Basan - eeuwig duurt zijn 
trouw -  21 en hun land weggaf, als 
bezit - eeuwig duurt zijn trouw - 22 als 
bezit aan Israël, zijn dienaar - eeuwig 
duurt zijn trouw – 
23 die in onze rampspoed aan ons 
heeft gedacht - eeuwig duurt zijn 
trouw -  24 en ons ontrukte aan onze 
belagers - eeuwig duurt zijn trouw -  
25 hij geeft brood aan alles wat leeft - 
eeuwig duurt zijn trouw -  26 loof de 
God van de hemel - eeuwig duurt zijn 
trouw!  
 
 
  



Gezang 160 
 
Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer 
Dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu.  
2x 
 
Refrein: 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond.  
2x 
 
Viering van het Heilig Avondmaal 
 
Lied 1006 
Onze Vader in de hemel 
U staat zorgzaam om ons heen 
Geef dat alle mensen weten 
zoals U is er maar een. 
Doe ons telkens weer geloven 
in een wereld zonder pijn 
In uw rijk dat eens zal komen 
en dat soms te zien zal zijn 
2x  
 
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 verder gaan 
 
 

 
 
Gij geeft ons vrede, vergeving van 
zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die 
leidt: 
Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid 
2x 
 
Refrein 2x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
Amen amen 
Amen amen 
Amen 
Amen 
 
 
 
 
 
 



Collecte 
1E Diaconie 
2e Kerk 
 
Gezang 177 
 
Heer, U bent mijn leven de grond 
waarop ik sta 
Heer, U bent mijn weg de waarheid 
die mij leidt 
U woord is het pad de weg waarop ik 
ga 
Zolang U mijn adem geeft, zolang als 
ik besta 
Ik zou niet meer vrezen, want U bent 
bij mij 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij 
 
k geloof in U, Heer Jezus, geboren uit 
de maagd 
eeuwige Zoon van God, die mens 
werd zoals wij 
U die stierf uit liefde, leeft nu onder 
ons 
en met God de Vader en verenigt met 
uw volk 
Tot de dag gekomen is van uw 
wederkomst 
dan brengt U ons thuis in Gods rijk 
 
 
Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Heer, U bent mijn kracht, de rots 
waarop ik bouw 
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede 
van mijn hart 
En niets in dit leven zal ons scheiden 
Heer 
Zo weet ik mij veilig, want uw hand 
laat mij nooit los 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij 
bevrijd 
En in uw vergeving leef ik nu 
 
Vader van het leven, ik geloof in U 
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds 
op U 
Kom hier in ons midden, Geest van 
liefde en kracht 
U die via duizend wegen ons hier 
samen bracht 
En op duizend wegen, zendt U ons 
weer uit 
Om het zaad te zijn van Godsrijk 
 
 


