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Liturgie middagdienst
Zondag 16 maart

1 Een psalm van David. Tot U, HEERE, hef ik mijn ziel 

op,

2 mijn God, op U vertrouw ik; laat mij niet 

beschaamd worden, laat mijn vijanden niet van 

vreugde over mij opspringen.

3 Ja, allen die U verwachten, worden niet 

beschaamd; beschaamd worden zij die zonder 

reden trouweloos handelen.

4 HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw 

paden.

Psalm 25
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5 Leid mij in Uw waarheid en leer mij, want U bent 

de God van mijn heil; U verwacht ik de hele dag.

6 Denk aan Uw barmhartigheid, HEERE, en Uw 

goedertierenheid, want die zijn van eeuwigheid.

7 Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd of aan 

mijn overtredingen; denkt U aan mij naar Uw 

goedertierenheid, omwille van Uw goedheid, 

HEERE.
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8 Goed en waarachtig is de HEERE, daarom 

onderwijst Hij zondaars in de weg.

9 Hij leidt zachtmoedigen in het recht, Hij leert 

zachtmoedigen Zijn weg.

10 Alle paden van de HEERE zijn goedertierenheid 

en trouw voor wie Zijn verbond en Zijn 

getuigenissen in acht nemen.

11 Omwille van Uw Naam, HEERE, vergeef mijn 

ongerechtigheid, want die is groot.
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12 Wie is de man die de HEERE vreest? Hij 

onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen.

13 Zijn ziel overnacht in het goede, zijn nageslacht 

zal de aarde bezitten.

14 Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem 

vrezen, Zijn verbond maakt Hij hun bekend.

15 Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de HEERE, 

want Hij bevrijdt mijn voeten uit het net.

Psalm 25
Herziene Statenvertaling

16 Wend U tot mij en wees mij genadig, want ik ben 

eenzaam en ellendig.

17 De benauwdheden van mijn hart hebben zich 

wijd uitgestrekt, bevrijd mij uit mijn angsten.

18 Zie mijn ellende en mijn moeite, neem weg al 

mijn zonden.

19 Zie mijn vijanden, want zij worden talrijk,zij 

haten mij met een dodelijke haat.

Psalm 25
Herziene Statenvertaling
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20 Bewaar mijn ziel en red mij; laat mij niet 

beschaamd worden, want tot U heb ik de 

toevlucht genomen.

21 Laat oprechtheid en vroomheid mij beschermen, 

want ik verwacht U.

22 O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden.

Psalm 25
Herziene Statenvertaling
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14 En Hij dreef een demon uit bij iemand, en deze 

kon niet spreken. En het gebeurde dat hij die niet 

kon spreken, toen de demon uitgevaren was, 

sprak. En de menigte verwonderde zich.

15 Maar sommigen van hen zeiden: Hij drijft de 

demonen uit door Beëlzebul, de aanvoerder van 

de demonen.

16 Anderen verlangden van Hem, om Hem te 

verzoeken, een teken uit de hemel.

Lucas 11 vers 14 t/m 28
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17 Maar Hij kende hun gedachten en zei tegen hen: 

Ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, 

wordt verwoest; en een huis dat tegen zichzelf 

verdeeld is, valt.

18 Als nu ook de satan tegen zichzelf verdeeld is, 

hoe kan zijn rijk dan standhouden? Want u zegt 

dat Ik door Beëlzebul de demonen uitdrijf.

19 Als Ik door Beëlzebul de demonen uitdrijf, door 

wie drijven uw zonen hen dan uit? Daarom zullen 

zij uw rechters zijn.

Lucas 11 vers 14 t/m 28
Herziene Statenvertaling

20 Maar als Ik door de vinger van God de demonen 

uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij u 

gekomen.

21 Wanneer een sterke gewapende man zijn 

woning bewaakt, is alles wat hij heeft veilig.

22 Maar als iemand die sterker is dan hij, op hem af 

komt en hem overwint, neemt hij hem zijn hele 

wapenrusting, waarop hij vertrouwde, af en 

verdeelt zijn buit.

23 Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; wie met Mij 

niet verzamelt, die drijft uiteen.

Lucas 11 vers 14 t/m 28
Herziene Statenvertaling

Terugkeer van de onreine geest

24 Wanneer de onreine geest van de mens 

uitgegaan is, gaat hij door dorre plaatsen om rust 

te zoeken. Maar wanneer hij die niet vindt, zegt 

hij: Ik zal terugkeren naar mijn huis, waar ik uit 

weggegaan ben.

25 En wanneer hij aankomt, vindt hij het geveegd 

en opgeruimd.

Lucas 11 vers 14 t/m 28
Herziene Statenvertaling
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26 Dan gaat hij weg en neemt zeven andere geesten 

mee, die meer verdorven zijn dan hijzelf, en 

wanneer zij naar binnen gegaan zijn, gaan zij daar 

wonen; en het einde van die mens wordt erger 

dan het begin.

Lucas 11 vers 14 t/m 28
Herziene Statenvertaling

De ware zaligheid

27 Het gebeurde, toen Hij deze dingen sprak, dat 

een vrouw uit de menigte haar stem verhief en 

tegen Hem zei: Zalig is de schoot die U gedragen 

heeft, en zijn de borsten waaraan U gezogen 

hebt!

28 Maar Hij zei: Veeleer zijn zij zalig die het Woord 

van God horen en het bewaren.

Lucas 11 vers 14 t/m 28
Herziene Statenvertaling

Psalm 25 vers 1 NB

Psalm 25 vers 2 NB

Schriftlezing Psalm 25

Gezang 293 vers 1 en 2 LvdK

Schriftlezing Lucas 11 vers 14 t/m 28 HSV

Psalm 9 vers 1, 10 en 11 OB

Schriftlezing Efeziërs 5 vers 1 t/m8 HSV

Gezang 293 vers 3 en 4 LvdK

Verkondiging “Houdt je ogen gericht op de HEER”

Psalm 25 vers 7 en 10 OB

Gezang 444 vers 1, 2 en 3 LvdK

Liturgie middagdienst
Zondag 16 maart

Wandelen als kinderen van het licht

1 Wees dan navolgers van God, als geliefde 

kinderen,

2 en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons 

liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft 

overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot 

een aangename geur voor God.

3 Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, 

laten die onder u beslist niet genoemd worden, 

zoals het heiligen past,

Efeziërs 5 vers 1 t/m 8
Herziene Statenvertaling

4 en evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en 

lichtzinnige taal, die onbehoorlijk zijn; maar 

veelmeer past dankzegging.

5 Want dit moet u weten, dat geen enkele 

ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een 

afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het 

Koninkrijk van Christus en van God.

6 Laat niemand u misleiden met inhoudsloze 

woorden, want om deze dingen komt de toorn 

van God over de kinderen van de 

ongehoorzaamheid.

Efeziërs 5 vers 1 t/m 8
Herziene Statenvertaling

7 Wees dan hun metgezellen niet.

8 Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u 

licht in de Heere; wandel als kinderen van het 

licht

Efeziërs 5 vers 1 t/m 8
Herziene Statenvertaling


