
 

Liturgie voor de dienst op zondagmorgen  
20 september 2020 

in de Dorpskerk te Schelluinen 
waarin we samen het  

winterseizoen beginnen 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
Voorganger: ds. H.E. Veldhuijzen 

Organist: Cobie van den Bout 
  



  



Orgelspel  
 

Binnenkomst kerkenraad, welkom en mededelingen 
 
Zingen: Weerklank 595:1 
melodie: ‘Neem mijn leven laat het Heer’ (LvdK 473) 
 
’s Zondags gaan we naar de kerk 
rusten uit van school en werk 
luisteren dan naar Gods Woord 
danken Hem zoals het hoort  

 
Stil gebed, Votum en Groet 
 
Zingen: Weerklank 595:2 
’s Zondags denken we eraan, 
dat de Heer is opgestaan. 
Dit is nu Gods eigen dag, 
waarop jij hem dienen mag. 
 
We luisteren naar wat God van ons vraagt in de 10 geboden  

Ik ben de Here, jullie God. Ik heb jullie uit Egypte bevrijd, waar jullie 
slaven waren. 
 
 1   En omdat Ik jullie God ben, moet je geen andere goden bedenken. 
 2   Je mag van Mij geen beeld maken, en ook niet iets anders bedenken   
      en dat aanbidden, daarvoor buigen, want Ik ben de Here, jullie God.  
      Ik verdraag zoiets niet. Ik zal straffen wie daarmee begint en   
      daarmee doorgaat. Maar wie Mij dient, wie van Mij houdt en doet  
      wat Ik zeg, die zal Ik liefhebben en dat zul je merken! 

 3   Gebruik Mijn Naam niet zomaar. Zeg niet zomaar “God”, vloek niet.  
      Maak Mijn Naam niet te schande door wat je zegt of doet. Ik zal  
      straffen wie dat toch doet. 
 4   Zes dagen werken is genoeg. De zevende dag is een dag van rust en  
      feest voor Mij, de Here, jullie God. Op de zevende dag mag je rusten  
      van je werk, dat heb Ik, de Here, ook gedaan toen Ik de wereld  
      geschapen heb. 
 5   Je moet je vader en moeder in ere houden. Dan zal het goed met je  
      gaan. 

 6   Je mag niet doden en niet levensgevaarlijk doen. 
 7   Je moet elkaar trouw blijven als je trouwt. 
 8   Je mag niet stelen. 
 9   Je mag geen kwaad spreken van een ander. 
10  Wees tevreden met wat je hebt en wees niet jaloers op een ander. 



 
Zingen: Weerklank 616 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 
Uw Woord is een lamp, 
uw Woord is een licht, 
uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 
 

Gebed 
 
Schriftlezing: Jesaja 60:1-9 
 
De heerlijkheid van Sion 
1 Sta op, word verlicht, want uw licht komt 
 en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. 
2 Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken 
 en donkere wolken de volken, 

 maar over u zal de HEERE opgaan 
 en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. 
3 En heidenvolken zullen naar uw licht gaan 
 en koningen naar de glans van uw dageraad.  
 

4 Sla uw ogen op, kijk om u heen en zie: 
 zij allen zijn bijeengekomen, zij komen naar u toe. 
 Uw zonen zullen van verre komen 
 en uw dochters zullen op de heup gedragen worden. 
5 Dan zult u het zien en stralen, 

 uw hart zal diep ontzag hebben en zich verruimen, 
 want de menigte van de zee zal zich naar u toekeren, 
 het vermogen van de heidenvolken zal naar u toe komen. 
 

6 Een menigte kamelen zal u bedekken, 
 de jonge kamelen van Midian en Efa. 
 Zij allen uit Sjeba zullen komen, 
 goud en wierook zullen zij aandragen, 
 zij zullen de loffelijke daden van de HEERE boodschappen. 
7 Alle schapen van Kedar zullen voor u bijeengebracht worden, 
 de rammen van Nebajoth staan u ten dienste; 
 ze zullen als een welgevallig offer komen op Mijn altaar 
 en Ik zal aan Mijn luisterrijk huis aanzien geven. 



 

8 Wie zijn dezen, die daar komen aangevlogen als een wolk, 

 als duiven naar hun til? 
9 Voorzeker, de kustlanden zullen Mij verwachten, 
 en de schepen van Tarsis zullen de eerste zijn 
 om uw kinderen van verre te brengen, 

hun zilver en hun goud met hen, 
 naar de Naam van de HEERE, uw God, 
 naar de Heilige van Israël, want Hij heeft u verheerlijkt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zingen: Psalm 87:3,4 

De Filistijn, de Tyriër, de Moren, 
Zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht; 
Van Sion zal het blijde nageslacht 
Haast zeggen: "Deez' en die is daar geboren". 
 
God zal ze Zelf bevestigen en schragen, 
En op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
Hen tellen, als in Isrel ingelijfd, 
En doen den naam van Sions kind'ren dragen. 
 

Preek: Schitterend! 
 

Jesaja 60:3a “En heidenvolken zullen naar uw licht gaan…” 
 
 
Zingen: Gezang 4:2 
Een licht, zo groot, zo schoon, 
Gedaald van 's hemels troon, 
Straalt volk bij volk in d' ogen; 

Terwijl 't het blind gezicht 
Van 't heidendom verlicht, 
En Isrel zal verhogen. 
 
 



 
Afscheid van de kinderen die de zondagsschool verlaten: 

 
Willemijn Burggraaf 
Walter Kruis 
Anne van Muilwijk 
Löis van Muilwijk 
Lisette Toet 
Maartje Veldhuijzen 
 
Woord van afscheid door zondagsschoolleiding 

 
Kinderen zingen: 
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God 
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot 
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij 
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet hij is mij steeds nabij 
 
Overhandiging Bijbels 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Toezingen LvdK 456:1,2,3 Aangepaste tekst 
Zegen hen, Algoede, 

neem hen in uw hoede  
en verhef uw aangezicht  
over hen en geef hun licht. 
 
Stort, op onze bede, 
in hun hart uw vrede, 
en vervul hen met de kracht 
van uw Geest bij dag en nacht. 
 

Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer,  
amen, God, uw naam ter eer! 

  



Dankgebed 
 

Zingen: LvdK 437:1,2,3 
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 
Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 

en ga de weg die U behaagt. 
 
Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
 
Zegen 
 

 
 
Collecte bij de uitgang: 
 

- Diaconie: voor het jeugdwerk 
- Kerkbeheer: voor de instandhouding van de erediensten 

 
Van harte bij u aanbevolen! 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Wilt u reageren naar aanleiding van deze dienst? 
Dat kan: predikant@hervormdschelluinen.nl of 0183-623669 



 

 


