
2020-08-09 Liturgie morgendienst 

 
1. Mededelingen    ouderling van dienst namens kerkenraad 

 
2. Gezongen votum, groet, gezongen amen    

  
3. Zingen 1: Hemelhoog 217: ‘Een grote hogepriester’ 

 
1. Een grote hogepriester de hemel doorgegaan, 
is voor de troon gaan staan en offert al zijn liefde. 
Hij heeft zichzelf gegeven, Hij plengt zijn eigen bloed; 
gelooft het vast, houdt moed: Zijn dood belooft u leven! 
 
2. Hij is geen harde priester die niet van zwakheid weet; 
dit lam draagt al het leed der wereld met zich mede.  
Getrouw is Hij bevonden, in de woestijn geweest, 
verzocht, beproefd; Gods Geest behoedde Hem voor zonde. 
 
3. Laat ons dan zeer vrijmoedig de weg gaan tot de troon 
God is om Hem, de Zoon, genadig en lankmoedig; 
al wie zijn hulp verlangen zullen ter Zijner tijd, 
als Hij als priester pleit barmhartigheid ontvangen. 

 
 

4. Wet (of variant)  
Als je wilt ontdekken wat het is om écht vrij te leven, van binnen vrij omdat je van Christus bent, kijk dan in deze 
spiegel. God zegt: 
 
Ik ben de HEER, je God, die je uit de slavernij van de zonde en de duivel bevrijd heeft.  
 
1. Laat niets zo groot worden in je leven, dat het in de plaats komt van God. Je werk niet, je geld en huis niet. 
Geen mensen door wie je je laat beheersen. Maak van niets en niemand een afgod. 
2. Houd er geen zelfbedachte ideeën over God op na. Een beeld van God dat jou goed uitkomt. Probeer geen grip 
op hem te krijgen of hem voor het karretje van jouw mening te spannen. 
3. Misbruik Gods naam niet: in je taalgebruik, je gedrag, je houding. Wees steeds een visitekaartje voor God. 
4. Leef vanuit de rust die God je geeft. Doe niet mee met dat stresserige en jachtige van deze samenleving. Maak 
hierin bewuste keuzes. 
5. Accepteer en respecteer gezag boven je. Leg je bazigheid af. Dat je altijd overal de dienst wil uitmaken. Dat 
jouw wil wet moet zijn.  
6. Doe een ander geen geweld aan. Met je messcherpe tong, je dodende blik, je vernietigende zwijgen en 
negeren. 
7. Wees zuinig op je huwelijk en op dat van een ander. Investeer in je relatie, vecht ervoor als het nodig is. Ga niet 
te gauw af op je gevoel voor hem of haar, dat over is of anders dan in het begin. God wil dat je trouw bent. Houd 
jezelf ook schoon als het gaat om erotiek en porno.  
8. Bekeer je van je hebberigheid en bezitterigheid. Je wordt gelukkiger van geven dan van nemen.  
9. Wees betrouwbaar in wat je zegt en doet. Geen dubbele bodems, halve waarheden, schijnbewegingen, 
gemanipuleer. Wees een mens waar een ander van op aan kan.  
10. Scan jezelf eens heel precies als het gaat om begeerte. Op materieel gebied. Op seksueel vlak. Als het gaat 
over posities en macht. Oefen je in tevredenheid.  
 
Kijk in deze spiegel, blijf even kijken, heel eerlijk, en wees stil oog in oog met God. 

 
 

5. Zingen 2: Psalm 1:1-3 NPB 
 

6. Gebed 



 
7. Schriftlezing Hebreeën 11: 1-16 & 32 – 12:3  

 
8. Zingen 3: LB 728 ‘De heiligen ons voorgegaan’  

Beurtzang: Vers 1 en 2 eerste vier regels mannen, dan vier regels vrouwen, laatste vier regels allen. Vers 3 allen.  
 

9. Verkondiging (tekst: Hebr. 12:1-3) 
 

10. Zingen 4: LB 801: 1-8 ‘door de nacht van strijd en zorgen’ (beurtzang) 
 

11. Gebed   
 

12. Collecte 
 

13. Slotzang 5: Lb. 766 ‘Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen’ 
    

14. Zegen  
 

Ik zegen jullie  
Zodat Jezus die wandelt op doorboorde voeten met jou wandelt op de weg van het leven. 
Zodat Jezus die dient met doorboorde handen, jouw handen uitstrekt om te dienen. 
Zodat Jezus die jouw lief heeft met een doorboord hart, jouw hart opent om lief te hebben. 
Zodat jij het gezicht van Jezus zal zien in iedereen die jou ontmoet, 
En dat iedereen die jou ontmoet, het gelaat van Jezus in jou zal zien. 

 
15. Gezongen Amen  

 


