
 
 
 
 
 
Dit is de liturgie van de dienst, d.d.  24 mei 2020.      
Dienst 18.30 uur  
Voorganger T. L. Korten 

Liturgie avonddienst 24 mei 2020 
Van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk 

Psalm 98 vers 4 
4    Laat alle zeeën, alle landen 

Hem prijzen met een blij geluid. 
Rivieren klappen in de handen, 
de bergen jubelen het uit. 
Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
Hij komt, o volken weest verblijd, 
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
zijn heil en zijn gerechtigheid. 

Psalm 42 vers 5 
5 Maar de Heer zal uitkomst geven, 

Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt; 
'k Zal in dit vertrouwen leven, 
En dat melden in mijn lied; 
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht 
Zingen, daar ik Hem verwacht; 
En mijn hart, wat mij moog' treffen, 
Tot den God mijns levens heffen. 

Gezang 73 vers 3, 4 
3 U, die als Heer der heerlijkheid 

verreest tot heil der volken, 
verwachten wij in majesteit 
eens weder op de wolken. 
Hij komt, elks oog zal Hem dan zien, 
ook die Hem heeft doorsteken! 
Elk zal Hem juichend hulde bien 
of om ontferming smeken. 

4 Hoe ras of traag de tijd verdwijnt, 
die dag zal zeker komen. 
Het licht, dat aan de kim verschijnt, 
wordt reeds van ver vernomen. 
Ja, halleluja, ja Hij komt! 
Juicht, mensen, eng'len, samen. 
Juicht met een vreugd, die 't al verstomt, 
juicht allen! Amen, amen! 

Psalm 149 vers 1, 3 
1 Halleluja! laat opgetogen 

een nieuw gezang den Heer verhogen. 
laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u schiep; 
Israël, dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet. 

3 De Heer gedenkt in gunst de zijnen. 
Hij kroont de zwakken en de kleinen. 
Hij kent de stillen in den lande, 
het heil is nu ophanden. 

Weest verheugd, die den Heer verbeidt, 
nu Hij komt en u zelf bevrijdt. 
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht 
en roemt zijn grote macht. 

Psalm 96 vers 9 
  1 't Juich' al voor 't aangezicht des HEEREN: 

Hij komt, die d' aarde zal regeren 
En richten, vol van majesteit; 
De wereld zal gerechtigheid, 
Het mensdom Zijne waarheid eren. 

JDH 769 vers 1, 2 & 3 
1. Vol verwachting blijf ik uitzien, tot die dag eens 

dagen zal. 
Dat de Heiland op de wolken, weerkomt met 
bazuingeschal. 
Welk een vreugde zal het wezen. Als mijn oog 
Hem schouwen mag, 
en mijn oor Zijn stem zal horen, op die grote, 
blije dag! 

Refrein 
Welk een uitzicht, Bruidsgemeente! Eeuwig Hem 
ten eigendom. 
Maranatha blijv' ons wachtwoord, amen, ja Heer 
Jezus, kom! 

2.  Al de teek'nen onzer dagen zeggen mij: de komst 
genaakt 
van de Bruigom, die Zijn liefste tot Zich roept en 
haar volmaakt. 
O, hoe blijde zal ik wezen, op te trekken met die 
stoet, 
juichend, met ontelb're zaal'gen onze Bruigom 
tegemoet! 

3.  O, soms voel 'k een sterk verlangen, heimwee in 
mijn hart ontstaan; 
'k vraag mij af dan, dierb're Heiland zijt Gij reeds 
op weg gegaan? 
Neen, het zal niet lang meer duren: Hij verlangt 
nog meer dan wij. 
Maranatha! Blijve 't wachtwoord voor een elk, 
maar ook voor mij. 

 


