
ORDE VAN DIENST 
CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK LEERDAM 

DATUM D.V. ZONDAG 20 SEPTEMBER 2020 

AANVANG 10:00 UUR 
  

MEDEDELINGEN  

VOTUM EN GROET  

ZINGEN PSALM 22:13 
Ik loof eerlang U in een grote schaar, 
en wat ik U beloofd' in 't heetst gevaar, 
betaal ik op het heilig dankaltaar, 
bij die U vrezen. 
't Zachtmoedig volk zal rijk verzadigd wezen, 
ten dis geleid, Wie God zoekt, zal Hem prijzen. 
Zo leev' Uw hart, door 's hemels gunstbewijzen, 
in eeuwigheid! 

LEZING VAN DE WET VAN DE HEERE  

ZINGEN PSALM 65:2 
Een stroom van ongerechtigheden 
had d' overhand op mij, 
maar ons weerspannig overtreden 
verzoent en zuivert Gij. 
Welzalig, die Gij hebt verkoren, 
dien G' uit al 't aards gedruis 
doet naad’ren, en Uw heilstem horen, 
ja, wonen in Uw huis. 

SCHRIFTLEZING  JOHANNES 6:22 – 40 

GEBED  

ZINGEN PSALM 132:9 EN 10 
Want Sion is van God begeerd, 
't wordt met Zijn woning hoog vereerd. 
"Hier", sprak Hij, Die het al beheert, 
"Hier zal Ik wonen naar Mijn lust, 
hier is in eeuwigheid Mijn rust." 
 

"'k Zal Sions, 'k zal der armen spijs, 
hier zeeg’nen op de ruimste wijs. 
Hier zal Ik, Mijne Naam ten prijs, 
de priesters met Mijn heil bekleên, 
en 't volk doen juichen weltevreên." 



VERKONDIGING  HC ZONDAG 28:75  – 76 
75. Hoe wordt u in het Heilig Avondmaal 
vermaand en verzekerd, dat u aan het enige 
offer van Christus, aan het kruis volbracht, en 
aan al Zijn goed gemeenschap hebt? 
76. Wat is dat te zeggen, het gekruisigde 
lichaam van Christus eten en Zijn vergoten 
bloed drinken? 

ZINGEN PSALM 65:3 
Daar zal ons 't goede van Uw woning 
verzaden, reis op reis 
en 't heilig deel, o grote Koning, 
van Uw geducht paleis! 
Gij, Gij zult vreselijke dingen 
ons in gerechtigheid 
doen horen, en ons blij doen zingen 
van 't heil, voor ons bereid. 

LEZING VAN HET FORMULIER HEILIG AVONDMAAL 

ZINGEN PSALM 34:4 
Des Heeren engel schaart 
een onverwinb’re hemelwacht 
rondom hem, die Gods wil betracht: 
dus is hij wél bewaard. 
Komt, smaakt nu en beschouwt 
de goedheid van d' Alzegenaar! 
Welzalig hij, die in gevaar 
alleen op Hem betrouwt! 

GEBED  

BEDIENING HEILIG AVONDMAAL 

  

MEDITATIE  HC ZONDAG 28:77 
Waar heeft Christus beloofd, dat Hij de 
gelovigen zo zeker zo met Zijn lichaam en 
bloed wil spijzen en laven, als zij van dit 
gebroken brood eten en van deze drinkbeker 
drinken? 

ZINGEN PSALM 100:2 
De Heer' is God. Erkent, dat Hij 
ons heeft gemaakt – en geenszins wij – 
tot schapen, die Hij voedt en weidt, 
een volk, tot Zijne dienst bereid. 

DANKGEBED  



ZINGEN PSALM 103:2 
Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven, 
hoeveel het zij, genadig wil vergeven, 
uw krankheên kent en liefderijk geneest; 
Die van 't verderf uw leven wil verschonen, 
met goedheid en barmhartigheên u kronen, 
Die in de nood uw Redder is geweest. 

ZEGEN  
 


