
ORDE VAN DIENST 

CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK LEERDAM 

DATUM D.V. ZONDAG 26 MEI 2019 

AANVANG 18:00 UUR 

  

MEDEDELINGEN  

VOTUM EN GROET  

ZINGEN PSALM 100:1 EN 2 
Juich aarde, juich alom den Heer', 
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 
Komt, nadert voor Zijn aangezicht; 
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 
 
De Heer' is God; erkent, dat Hij 
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij), 
Tot schapen, die Hij voedt en weidt; 
Een volk, tot Zijnen dienst bereid. 

LEZING VAN DE GELOOFSBELIJDENIS   

ZINGEN PSALM 8:1, 2 EN 4 
Heer', onze Heer, grootmachtig Opperwezen; 
Hoe wordt Uw Naam op aard' alom geprezen! 
Gij, die den glans van Uwe majesteit, 
Hebt boven lucht en heemlen uitgebreid. 
 
Uw mogendheid heeft sterkte willen gronden, 
Uit kindren, ja, uit zuigelingen monden; 
Zo breekt Uw hand des vijands boos geweld, 
Daar Gij zijn haat en wraakzucht ,palen stelt. 
 
Mijn God, wat is de mens dan op deez' aarde! 
De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde, 
Dat Gij aan hem in zoveel gunst gedenkt; 
En 's mensen zoon Uw teerste liefde schenkt! 

SCHRIFTLEZING  ROMEINEN 5:12 – 21 EN EFEZE 2:1 – 10 

GEBED  

INZAMELING VAN DE GAVEN  



ZINGEN PSALM 106:4, 22 EN 24 
Wij hebben God op 't hoogst misdaan; 
Wij zijn van 't heilspoor afgegaan. 
Ja, wij en onze vaadren tevens, 
Verzuimend' alle trouw en plicht, 
Vergramden God, den God des levens, 
Die zoveel wondren had verricht. 
 
Dit alles spoorde God tot wraak; 
Zijn volk, Zijn erf, Zijn hoogst vermaak, 
Werd nu een gruwel in Zijn ogen; 
Hij gaf hen in der heidnen macht, 
Waardoor zij zonder mededogen, 
In slaafse keetnen zijn gebracht. 
 
Nochtans was God met hen begaan; 
Hij zag hun angst, hun tranen aan, 
En hunner hateren verwoedheid; 
Hij dacht aan Zijn gestaafd verbond, 
En had berouw, naar al Zijn goedheid, 
Meedogendheid met Isrels wond. 

VERKONDIGING  HC ZONDAG 3:6 – 8 
6. Heeft dan God de mens alzo boos en 

verkeerd geschapen? 
7. Vanwaar komt dan zulke verdorven aard 

van de mensen? 

8. Maar zijn wij zo verdorven, dat wij geheel 
onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd 
tot alle kwaad? 

ZINGEN PSALM 51:3 EN 5 
't Is niet alleen dit kwaad, dat roept om straf; 
Neen, 'k ben in ongerechtigheid geboren. 
Mijn zonde maakt mij 't voorwerp van Uw toren, 
Reeds van het uur van mijn ontvangnis af. 
Zie, Gij hebt lust tot waarheid in 't gemoed; 
Gij, Heer', Die weet, al wat ik heb misdreven; 
Gij, die mijn geest met wijsheid hadt gevoed, 
En in mijn ziel Uw Goddlijk licht gegeven. 
 
Verberg Uw oog van mijn bedreven kwaad, 
Waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. 
Delg, delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden, 
En spreek mij vrij van mijne gruweldaad. 
Herschep mijn hart, en reinig Gij, o Heer', 
Die vuile bron van al mijn wanbedrijven; 
Vernieuw in mij een vasten geest, en leer 
Mij aan Uw dienst oprecht verbonden blijven. 

DANKGEBED  



ZINGEN PSALM 139:7 EN 14 
Gij hebt mijn gans gestel doorgrond, 
Zelfs voor mijn eersten levensstond. 
Ik ben verbazend voortgebracht. 
Op 't nagaan van Uw wondre macht, 
Sla ik verrukt het oog naar boven: 
'k Zal U, mijn Schepper, altoos loven. 
 
Doorgrond m' en ken mijn hart, o Heer'; 
Is 't geen ik denk niet tot Uw eer? 
Beproef m' en zie of mijn gemoed 
Iets kwaads, iets onbehoorlijks voed', 
En doe mij toch met vaste schreden 
Den weg ter zaligheid betreden. 

ZEGEN  
 


