
Liturgie morgendienst: zondag 5 oktober  
Gezang 457  vers 1, 3 en 4   LvdK  
Psalm 43 vers 3 en 4   OB 
Psalm 119 vers 65 en 66   NB 
Schriftlezing Psalm 124  HSV 
Psalm 124 vers 1, 2, 3 en 4  OB 
Verkondiging 
Psalm 133 vers 1 en 3   NB 
Gezang 44 vers 1 en 2  LvdK   
 
Schriftlezing: Psalm 124  HSV 
God bewaart in nood  
124 1 Een pelgrimslied, van David.  
Als de HEERE niet bij ons geweest was,  
– zeg dat toch, Israël –  
2 als de HEERE niet bij ons geweest was,  
toen mensen tegen ons opstonden,  
3 dan hadden zij ons levend verslonden,  
toen hun toorn tegen ons ontbrandde;  
4 dan hadden de wateren ons overspoeld  
en was een woeste stroom over onze ziel 
gegaan;  
5 dan waren de onstuimige wateren  
over onze ziel gegaan.  
6 Geloofd zij de HEERE, Die ons niet 
overgaf  
tot een prooi voor hun tanden.  
7   Onze ziel is ontkomen als een vogel  
uit de strik van de vogelvanger;  
de strik is gebroken  
en wíj zijn ontkomen.  

8   Onze hulp is in de Naam van de 
HEERE,  
Die hemel en aarde gemaakt heeft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liturgie middagdienst 
Gezang 465 vers 1 en 3  LvdK  
Psalm 122 vers 1 en 2  OB 
Schriftlezing  Psalm 121  HSV 
Psalm 121 vers 1, 2, 3 en 4 NB 
Verkondiging 
Gezang 14 vers 1 en 4  LvdK  
Psalm 5 vers 6 en 7   NB 
Psalm 149 vers 1 en 5   OB  
 
Schriftlezing: Psalm 121 HSV 
God bewaart Zijn volk  
121 1 Een pelgrimslied. 
Ik sla mijn ogen op naar de bergen,  
vanwaar mijn hulp komen zal.  
2 Mijn hulp is van de HEERE,  
Die hemel en aarde gemaakt heeft.  
3 Hij zal uw voet niet laten wankelen,  
uw Bewaarder zal niet sluimeren.  
4 Zie, de Bewaarder van Israël  
zal niet sluimeren of slapen.  
5 De HEERE is uw Bewaarder,  
de HEERE is uw schaduw aan uw 
rechterhand.  
6 De zon zal u overdag niet steken,  
de maan niet in de nacht.  
7 De HEERE zal u bewaren voor alle 
kwaad,  uw ziel zal Hij bewaren.  
8 De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan 
bewaren,  
van nu aan tot in eeuwigheid.  


