
Schriftlezing: 
Psalm 79 
Mattheus 5: 3 - 6 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zingen:  
Weerklank 292: 1 en 4 
Psalm 35: 1 
Weerklank 305: 1, 2 en 3 
Psalm 56: 4 en 5 
Psalm 79: 4 
Weerklank 500: 1, 2 en 5 

Zondag 26 september 2021 
 

Voorganger:  Ds. J. van Eck 
       uit Lexmond 

Organist: Jan Nieuwkoop 



Afkondigingen 



 
Weerklank 292: 1 en 4 

 

Aanvangslied(staande) 
 
•Welkom 
•Afkondigingen 
•Aanvangslied  
•Votum en groet 
•Samenzang  
•Geloofsbelijdenis 
•Samenzang 
•Gebed 
•Schriftlezing 
•Samenzang 
•Verkondiging  
•Samenzang 
•Gebed en voorbede 
•Samenzang 
•Zegen 
•Collecte 
 



Weerklank 292: 1 en 4 

 



Weerklank 292: 1 en 4 

 



Weerklank 292: 1 en 4 

 



Weerklank 292: 1 en 4 

 



Stil gebed  
 

Votum en groet 



•Welkom 
•Afkondigingen 
•Samenzang 
•Votum en groet 
•Samenzang  
•Geloofsbelijdenis 
•Samenzang 
•Gebed 
•Schriftlezing 
•Samenzang 
•Verkondiging  
•Samenzang 
•Gebed en voorbede 
•Samenzang 
•Zegen 
•Collecte 
 

Psalm 35: 1 



1 
Twist met mijn twisters, Hemelheer; 
Ga mijn bestrijd'ren toch te keer; 
Wil spies, rondas en schild gebruiken, 
Om hun gevreesd geweld te fnuiken; 
Belet hun d' optocht, treed vooruit; 
Zo worden z' in hun loop gestuit. 
Vertroost mijn ziel in haar geween, 
En zeg haar "'k Ben uw heil alleen". 

Psalm 35: 1 

 



Geloofsbelijdenis 



•Welkom 
•Afkondigingen 
•Samenzang 
•Votum en groet 
•Samenzang  
•Geloofsbelijdenis 
•Samenzang 
•Gebed 
•Schriftlezing 
•Samenzang 
•Verkondiging  
•Samenzang 
•Gebed en voorbede 
•Samenzang 
•Zegen 
•Collecte 
 

Weerklank 305: 1, 2 en 3 



Weerklank 305: 1, 2 en 3 

 



Weerklank 305: 1, 2 en 3 

 



Weerklank 305: 1, 2 en 3 

 



Weerklank 305: 1, 2 en 3 

 



Weerklank 305: 1, 2 en 3 

 



Weerklank 305: 1, 2 en 3 

 



Gebed om de  
opening van het Woord  





•Welkom 
•Afkondigingen 
•Samenzang 
•Votum en groet 
•Samenzang  
•Geloofsbelijdenis 
•Samenzang 
•Gebed 
•Schriftlezing 
•Samenzang 
•Verkondiging  
•Samenzang 
•Gebed en voorbede 
•Samenzang 
•Zegen 
•Collecte 
 

Schriftlezing: 
Psalm 79 
Mattheus 5: 3 - 6 



•Welkom 
•Afkondigingen 
•Samenzang 
•Votum en groet 
•Samenzang  
•Geloofsbelijdenis 
•Samenzang 
•Gebed 
•Schriftlezing 
•Samenzang 
•Verkondiging  
•Samenzang 
•Gebed en voorbede 
•Samenzang 
•Zegen 
•Collecte 
 

Psalm 56: 4 en 5 



4 
Gij weet, o God, hoe 'k zwerven moet op aard'; 
Mijn tranen hebt G' in Uwe fles vergaard; 
Is hun getal niet in Uw boek bewaard, 
Niet op Uw rol geschreven? 
Gewis, dan zal mijn wreev'le vijand beven, 
En, als ik roep, straks rugwaarts zijn gedreven. 
Dit weet ik vast: God zal mij nooit begeven; 
Niets maakt mijn ziel vervaard. 

Psalm 56: 4 en 5 

 



5 
Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord; 
Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord; 
'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord; 
Wat sterv'ling zou mij schenden? 
Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden 
Mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden, 
Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, 
Door ijver aangespoord. 
 

Psalm 56: 4 en 5 

 



•Welkom 
•Afkondigingen 
•Samenzang 
•Votum en groet 
•Samenzang  
•Geloofsbelijdenis 
•Samenzang 
•Gebed 
•Schriftlezing 
•Samenzang 
•Verkondiging  
•Samenzang 
•Gebed en voorbede 
•Samenzang 
•Zegen 
•Collecte 
 

Verkondiging 





•Welkom 
•Afkondigingen 
•Samenzang 
•Votum en groet 
•Samenzang  
•Geloofsbelijdenis 
•Samenzang 
•Gebed 
•Schriftlezing 
•Samenzang 
•Verkondiging  
•Samenzang 
•Gebed en voorbede 
•Samenzang 
•Zegen 
•Collecte 
 

Psalm 79: 4 

 



4 
Gedenk niet meer aan ‘t kwaad, dat wij bedreven, 
onz’ euveldaad word’ ons uit gunst vergeven. 
Waak op, o God, en wil van verder lijden 
ons klein getal door Uwe kracht bevrijden! 
Help ons, barmhartig Heer’, 
Uw groten naam ter eer; 
Uw trouw koom’ ons te stade. 
Verzoen de zware schuld, 
die ons met schrik vervult, 
bewijs ons eens genade! 

Psalm 79: 4 

 



•Welkom 
•Afkondigingen 
•Samenzang 
•Votum en groet 
•Samenzang  
•Geloofsbelijdenis 
•Samenzang 
•Gebed 
•Schriftlezing 
•Samenzang 
•Verkondiging  
•Samenzang 
•Gebed en voorbede 
•Samenzang 
•Zegen 
•Collecte 
 

Gebed en voorbede 





•Welkom 
•Afkondigingen 
•Samenzang 
•Votum en groet 
•Samenzang  
•Geloofsbelijdenis 
•Samenzang 
•Gebed 
•Schriftlezing 
•Samenzang 
•Verkondiging  
•Samenzang 
•Gebed en voorbede 
•Samenzang 
•Zegen 
•Collecte 
 

Weerklank 500: 1, 2 en 5 



Weerklank 1, 2 en 5 

 



Weerklank 1, 2 en 5 

 



Weerklank 1, 2 en 5 

 



Zegen 





1e collecte: Voor kerk en eredienst 
 

2e collecte:  
Brood voor weeskinderen 

 


