
LITURGIE VOOR DE DIENST  

OP ZONDAG 14 JULI 2019 

OM 9.30 UUR IN DE DORPSKERK 
 
 

 
 

 

 

Voorganger: ds. H. van den Belt, Woudenberg 

Organist:  Erik van Gameren  
 
 
 
Welkom en mededelingen 
 
 
Voorzang:  Gezang 73: 1 en 2  
 
Wij knielen voor uw zetel neer, 
wij, Heer, en al uw leden, 
en eren U als onze Heer 
met lied'ren en gebeden. 
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, 
voor U, o Godsgetuige, 
o eerstgeboren' uit de dood, 
zich diep eerbiedig buige! 
 
Die ons, gereinigd door uw bloed, 
tot priesters hebt verheven, 
en ons de hoge rang, de moed 
van koningen gegeven, 

U zij de roem, U zij de lof, 
U d' eerkroon opgedragen! 
Geheel deez' aard' en 't hemelhof 
moet van uw eer gewagen. 
  
 
Votum 
 
 
Groet 
 
 
Zingen: Ps. 103 : 10  
 
De Heer' heeft Zich, als d' allerhoogste Koning, 
Een troon gevest in Zijne hemelwoning. 
Zijn koninkrijk heerst over 't wereldrond. 
Looft, looft, den Heer', gij Zijne legermachten, 
Gij englen, die Hem dient met heldenkrachten, 
En vaardig past op 't woord van Zijnen mond. 
 



Lezing van de wet  
 
 
Zingen: Ps. 32 : 4 
 
Gij zijt mij, Heer', ter schuilplaats in gevaren; 
Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. 
G' omringt me, daar Gij mij in ruimte stelt, 
Met blij gezang, dat mijn verlossing meldt. 
Mijn leer zal u, o mens, naar 't recht doen hand’len, 
En wijzen u den weg, dien gij zult wand’len. 
Ik zal u trouw verzellen met mijn raad, 
Terwijl mijn oog op u gevestigd staat. 
 
 
Gebed 
 
 
Schriftlezing: Kolossenzen 1 : 1 – 15  
 

1 Paulus, door de wil van God een apostel van Jezus Christus, en 
Timotheüs, de broeder, 
2 aan de heilige en gelovige broeders in Christus die in Kolosse zijn: 
genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus 
Christus. 
3 Wij danken de God en Vader van onze Heere Jezus Christus altijd 
wanneer wij voor u bidden, 
4 omdat wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de 
liefde die u hebt voor alle heiligen, 
5 vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Hiervan hebt u 
eerder gehoord door het Woord van de waarheid, namelijk van het 
Evangelie. 
6 Dit is naar u toe gekomen zoals ook in de hele wereld, en het draagt 
vrucht zoals ook onder u, vanaf de dag dat u het gehoord hebt en de 
genade van God in waarheid hebt leren kennen. 
7 Zo hebt u het ook geleerd van Epafras, onze geliefde mededienstknecht, 
die voor u een trouwe dienaar van Christus is. 
8 Hij heeft ons ook uw liefde in de Geest bekendgemaakt. 
9 Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord 
hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de 
kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, 
10 zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, Hem in alles behaagt, 

in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God, 
11 terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte 
van Zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te 
oefenen. 
12 Daarbij danken wij de Vader, Die ons bekwaam heeft gemaakt om deel 
te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. 
13 Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en 
overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. 
14 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving 
van de zonden. 
15 Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de 
schepping. 
 



Zingen: Ps. 145 : 4 en 5 
 
Al wat Gij wrocht, zal juichen tot Uw eer; 
Uw gunstvolk zal verblijd U zeegnen, Heer', 
En roemen van Uw koninkrijk, Uw macht, 
Uw heerlijkheid en Goddelijke kracht; 
Om, waar zich 't hart ooit voelt in leerzucht blaken, 
Uw heerlijkheid, Uw macht bekend te maken, 
En d' eer Uws rijks, zo groot, zo hoog verheven, 
Voor aller oor den hoogsten roem te geven. 
 
Uw heerschappij verduurt zelfs d' eeuwigheid; 
Uw koninkrijk is eindloos uitgebreid. 
Gij ondersteunt hem, die voor 't onheil zwicht: 
Wie nederstort, wordt door U opgericht. 
't Ziet al op U; 't blijft alles op U wachten; 
Gij sterkt door spijs, te rechter tijd, hun krachten; 
G' ontsluit Uw hand, ontfermend en weldadig, 
Opdat Uw gunst, al wat er leeft, verzadig'. 
 

 

P R E E K 
 
 

Zingen: Ps. 107 : 7 en 8  
 
Doch, riepen z' in d' ellenden 
Den Heer' ootmoedig aan, 
Hij deed hun angsten enden, 
En hen 't gevaar ontgaan. 
Hij hielp hen uit den nood; 
Hij bracht hen uit het duister 
Der schaduw van den dood: 
Hij brak hun band en kluister. 
 

Laat zulken eer bewijzen 
Aan 's Heeren gunst en macht, 
En al Zijn wond’ren prijzen 
Voor 't menselijk geslacht; 
Hij was 't, voor Wien gereed 
De koop’ren deuren weken, 
Die ijzren grendlen deed 
In duizend stukken breken. 

 
Dankgebed 

 

 

Collectes:   1. Diaconie: Woord en Daad  
2. Instandhouding erediensten  
3. Onderhoud gebouwen 

 
Zingen: Ps. 150 : 1 
 
Looft God, looft zijn Naam alom; 
Looft Hem in Zijn heiligdom; 
Looft des Heeren grote macht, 
In den hemel Zijner kracht; 
Looft Hem, om Zijn mogendheden, 
Looft Hem, naar zo menig blijk 
Van Zijn heerlijk koninkrijk, 
Voor Zijn troon en hier beneden. 
 
 
Zegen 



 
 
 

 
Koffiedrinken na de dienst 

 
Na afloop van deze dienst is er koffiedrinken in Kerkelijk centrum de 

Wheme.  

Een mooi moment voor ontmoeting en gesprek. 
Van harte welkom! 

 
 
 

 
 
 

 
In het bijzonder welkom aan allen die voor het eerst of sinds lange tijd in 
onze kerk zijn. We hopen dat u zich hier thuis voelt! 

Dit is een kerkdienst onder verantwoordelijkheid van wijkgemeente 
Dorpskerk: 
scriba: ouderling  J. van der Veen  0341- 254519, 
scribadorpskerk@hervormdnunspeet.nl 
predikant: ds. G. Herwig   0341-252295,    
gherwig@hervormdnunspeet.nl 
Voor vragen en informatie kunt u terecht bij hen of bij één van de andere   
kerkenraadsleden. Zie ook de website: www.hervormdnunspeet.nl.  
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