
ORDE VAN DIENST 
CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK LEERDAM 

DATUM D.V. ZONDAG 20 SEPTEMBER 2020 

AANVANG 14:30 UUR 
  

MEDEDELINGEN  

VOTUM EN GROET  

ZINGEN PSALM 84:1 
Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, 
o Heer' der legerscharen God, 
zijn mij Uw huis en tempelzangen! 
Hoe branden mijn genegenheên 
om 's Heeren voorhof in te treên! 
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; 
mijn hart roept uit tot God, Die leeft 
en aan mijn ziel het leven geeft! 

LEZING VAN DE GELOOFSBELIJDENIS   

ZINGEN PSALM 105:22 
Zij werden daag’lijks begenadigd, 
met manna, hemels brood, verzadigd. 
Gods hand bracht in dat dorre oord 
rivieren uit een steenrots voort. 
Hij dacht aan 't geen Hij aan Zijn knecht, 
aan Abraham, had toegezegd. 

SCHRIFTLEZING  JOHANNES 6:41 – 59 

GEBED  

ZINGEN PSALM 63:2 EN 3 
Hoe lang, o wreedaards, zoekt gij dan 
het kwade nog van zulk een man? 
Uw kracht is veel te zwak en teder, 
haast sterft gij allen door Gods hand. 
Zo stort een ingebogen wand, 
een aangestoten muur terneder. 
 

Zij raadslaan slechts, vervoerd door haat, 
om hem uit zijne hoge staat 
te stoten met bedrog; en zoeken 
met lust hiertoe een leugenvond. 
Zij zeeg’nen wel met hunne mond, 
maar ’t godd’loos hart doet niets dan vloeken. 



VERKONDIGING  HC ZONDAG 29:78 – 79 
78. Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk 
lichaam en bloed van Christus? 
79. Waarom noemt Christus dan het brood Zijn 
lichaam en de drinkbeker Zijn bloed, of het Nieuwe 
Testament in Zijn bloed, en Paulus de gemeenschap 
van het lichaam en bloed van Christus? 

ZINGEN PSALM 78:12 
Daar God, voor hen bezorgd in hunne noden, 
de wolken zelfs van boven had geboden, 
de hemeldeur ontsloten, mild in ’t zeeg’nen, 
en 't manna doen rondom hun tenten reeg’nen, 
opdat Zijn volk, ten blijk van Zijne trouw, 
dit hemelkoorn op reis genieten zou. 

LEZING VAN HET FORMULIER HEILIG AVONDMAAL 

ZINGEN LOFZANG VAN MARIA:6 
Hij heeft, na lang geduld, 
met goederen vervuld 
der hongerigen monden. 
Hij zag geen rijken aan, 
maar heeft z', in hunne waan, 
gans ledig weggezonden. 

GEBED  

BEDIENING HEILIG AVONDMAAL 

MEDITATIE   

ZINGEN PSALM 136:1 
Looft de Heer', want Hij is goed, 
looft Hem met een blij gemoed; 
want Zijn gunst, alom verspreid, 
zal bestaan in eeuwigheid! 

DANKGEBED  

ZINGEN PSALM 72:11 
Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen, 
men loov' Hem vroeg en spâ! 
De wereld hoor', en volg' mijn zangen 
met amen, amen, na! 

ZEGEN  
 


