
ORDE VAN DIENST 
CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK LEERDAM 

DATUM D.V. ZONDAG 20 SEPTEMBER 2020 

AANVANG 18:30 UUR 
  

MEDEDELINGEN  

VOTUM EN GROET  

ZINGEN PSALM 45:1 
Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, 
zal 't schoonste lied van ene Koning zingen; 
terwijl de Geest mijn gladde tonge drijft, 
is z' als de pen van één die vaardig schrijft. 
Beminlijk Vorst, Uw schoonheid hoog te loven, 
gaat al het schoon der mensen ver te boven. 
Genâ is op Uw lippen uitgestort, 
dies G' eeuwiglijk van God gezegend wordt. 

LEZING VAN DE GELOOFSBELIJDENIS   

ZINGEN PSALM 34:11 
De Heer' verlost en spaart 
Zijn volk, dat op Zijn hulp vertrouwt. 
Het zal, door Hem in gunst beschouwd, 
niet schuldig zijn verklaard. 

SCHRIFTLEZING  HEBREEËN 9:22 – 10:18 

GEBED  

LEZING VAN HET FORMULIER HEILIG AVONDMAAL (VERKORT) 

ZINGEN PSALM 23:2 
Ik vrees niet, neen, schoon ik door duist’re dalen 
in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. 
Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden: 
Uw stok en staf zal mij altoos behoeden. 
Gij troost mijn ziel, en richt in mededogen 
de tafel aan, voor mijner haat’ren ogen. 

GEBED  

BEDIENING HEILIG AVONDMAAL 



MEDITATIE  OPENBARING 2:17A 
“Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de 
gemeenten zegt. Aan wie overwint, zal Ik van het 
verborgen manna te eten geven.” 

ZINGEN PSALM 116:10 
Ik zal Uw Naam met dankerkentenis 
Verheffen, U al mijn geloften brengen. 
'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen 
In 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is. 

DANKGEBED  

ZINGEN AVONDZANG:1 EN 4 
O grote Christus, eeuwig licht! 
Niets is bedekt voor Uw gezicht 
Die ons bestraalt, waar wij ook gaan, 
al schijnt geen zon, al licht geen maan. 
 

Houd ons gemoed voor U bereid, 
opdat het blij Uw komst verbeid', 
daar 't in een stil vertrouwen leeft, 
dat Gij ons onze schuld vergeeft. 

VERKONDIGING  HC ZONDAG 30:80 
Welk onderscheid is er tussen het Avondmaal 
van de Heere en de Paapse Mis? 

ZINGEN PSALM 97:7 
Gods vriend’lijk aangezicht 
heeft vrolijkheid en licht 
voor all' oprechte harten 
ten troost verspreid in smarten. 
Juicht, vromen, om uw lot, 
verblijdt u steeds in God, 
roemt, roemt Zijn heiligheid! 
Zo word' Zijn lof verbreid 
voor al dit heilgenot. 

DANKGEBED  

ZINGEN PSALM 118:14 
Gij zijt mijn God, U zal ik loven, 
verhogen Uwe majesteit. 
Mijn God, niets gaat Uw roem te boven, 
U prijz' ik tot in eeuwigheid. 
Laat ieder 's Heeren goedheid loven, 
want goed is d' Oppermajesteit: 
Zijn goedheid gaat het al te boven, 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid! 

ZEGEN  


