
 
 
 
 
 
Dit is de liturgie van de dienst, d.d.  5 juli 2020.      
Dienst 18.30 uur  
Voorganger J. van Dijk 

Liturgie avonddienst 5 juli 2020 
Van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk 

Gezang 270 vers 2, 3 
2   Maar o mijn schuld, hoe zou ik mijn 

tekort dan nog verhelen? 
Heer Jezus, zie, mijn zonden zijn 
als zand aan zee, zo vele. 
Onthoud mij niet de troost, dat Gij 
de dood zijt ingegaan voor mij, 
opdat ik met U leve. 

3 Ik dank U, Heer, dat ik U ken, 
dat ik voor alle tijden 
een lid ben van uw lichaam en 
niets mij van U kan scheiden. 
Want wat Gij leeft, dat leef ik nu 
en sterf ik straks, dan sterf ik U: 
uw leven is mijn leven. 

Psalm 89 vers 1, 7 
1 ‘k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên; 

uw waarheid t’ allen tijd vermelden door mijn reên. 
Ik weet, hoe ’t vast gebouw van Uwe 
gunstbewijzen, 
naar uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen; 
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken, 
zo min zal uwe trouw ooit wank’len of bezwijken.  

7 Hoe zalig is het volk, dat naar uw klanken hoort! 
Zij wand’len, Heer, in ’t licht van ’t Godd’lijk 
aanschijn voort; 
Zij zullen in uw naam zich al den dag verblijden; 
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt 
hen in ’t lijden; 
uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, 
maar uw gerechtigheid naar uw woord verhogen. 

Gezang 208 vers 13 
13 Eeuwig, onbegrijp'lijk wezen, 

Vader, Zoon en Heil'ge Geest! 
Leer mij daag'lijks meer U kennen, 
U geloven allermeest! 
't Heil van zondaars voert uw liefde 
tot de allerhoogste top. 
Amen, godd'lijk Evangelie! 
Amen, zegt mijn ziel daarop. 

 
 
 
 
 

Psalm 63 vers 3 
2 Dan zou ik, voor Uw Godd'lijk oog, 

Uw deugden al mijn leven prijzen, 
En in Uw naam mijn zang doen rijzen, 
Mijn handen heffen naar omhoog. 
Mijn ziel zou nieuwe kracht ontvangen, 
Verzadigd, als met vet en smeer; 
Mijn mond zou U vol vreugd, o HEER, 
Verheffen in zijn lofgezangen. 

Psalm 77 vers 3 
3 Zou de Heer zijn volk verstoten? 

Heeft de toorn zijn hart gesloten? 
Is zijn gunst voorgoed voorbij? 
Blijft niet wat hij eenmaal zei? 
Kan God zijn gena vergeten? 
Heb ik steeds vergeefs geweten, 
dat des Allerhoogsten kracht 
stand houdt tot het laatste geslacht? 

Weerklank 486 vers 1, 2 
1 'k Heb geloofd en daarom zing ik, 

 daarom zing ik van genâ, 
 van ontferming en verlossing 
 door het bloed van Golgotha. 
 Daarom zing ik U, die stervend 
 alles, alles hebt volbracht, 
 Lam Gods, dat de zonde wegneemt, 
 Lam van God, voor ons geslacht! 

2 'k Heb geloofd en daarom hoger, 
 hoger dan Kalvarie's top, 
 zie ik boven lucht en wolken, 
 Hogepriester, tot U op, 
 die in 't ware tabernakel 
 voor Gods aanschijn t' allen tijd 
 als haar hoofd voor Uw gemeente 
 strijdend bidt en biddend strijdt. 


