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Liturgie voor zondag 21 augustus 2022 Voorganger: ds. G.J. van Meijeren
 

 Welkom en afkondigingen 
 Zingen: Psalm 145:1.2(staande) 
 Stil gebed, Votum en Groet (staande) 
 Zingen: Psalm 145:5.6 
 Gebod 
 Zingen: Psalm 1:1.2 
 Gebed 
 Schriftlezing: 1 Koningen 16:21 – 1 Koningen 17:6 
 Kinderen mogen naar de nevendienst 
 Zingen: Gezang 284 
 Verkondiging 
 Weerklank 37 

 

 
 
2 Al zou de vijgeboom niet bloeien, 
de akker zonder vruchten zijn, 
al zou er geen olijf meer groeien, 
al bleef de wijnstok zonder wijn, 
al had ik niets meer, al met al, 
geen schaap, geen rund meer in de stal  

3 nochtans zal ik de vreugde vinden, 
ja, juichen zal ik in de Heer! 
Mijn voeten zijn als die der hinden, 
God brengt mij op mijn hoogten weer  
het loflied overstemt de klacht: 
De HERE Here is mijn kracht! 
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 Geloofsbelijdenis (staande): 

 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. 
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here, 
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle; 
op de derde dag opgestaan uit de doden, 
opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader. 
Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest. 
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, 
vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. 
Amen 
 

 Gebed 
 Collectes voor Diaconie (1e zak), Kerkrentmeesters (2e zak) en Instandhouding 

Predikantsplaats(3e zak) 
 Zingen: Gezang 460:1.3.5 (staande) 
 Zegen en gezongen amen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diaconie: 
NL23 RABO 0388 2336 05 
t.n.v. Diaconie Hervormde 
Gemeente ’s-Graveland 
 

Zending: 
NL31 RABO 0356 1912 57 
t.n.v. Diaconie Hervormde 
Gemeente ’s-Graveland 

Kerkrentmeesters: 
NL65 INGB 0000 4918 04 
t.n.v. Kerkvoogdij Hervormde 
Gemeente ’s-Graveland 
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