
Orde van Dienst voor zondag 21 augustus 8.30 uur in de Andreaskerk te Hattem 

 
Welkom en mededelingen 
 
Orgelspel 
 
Zingen: Psalm 63: 1 en 3 (Liedboek voor de Kerken) 
 
Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat, 
naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen. 
Mijn hart wil niets dan U ontvangen, 
die leven zijt en leven laat. 
O Heer, mijn ziel en zinnen smachten 
en dorsten naar U in een land, 
waarop de zon verzengend brandt,- 
schenk Gij mijn leven nieuwe krachten. 

 
Wanneer ik wakend in de nacht 
mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven, 
dan mag ik weer uw goedheid proeven; 
uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht. 
Waar zich uw vleugels breed ontvouwden, 
zing ik mij van mijn zorgen vrij. 
Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij, 
door uw hand word ik vastgehouden. 

 
Stilte voor gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen: Op Toonhoogte 125: 1 en  2 
 
Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. 
 

refrein: 
Groot is Uw trouw, o Heer, 
groot is Uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is Uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 

Gij geeft ons vrede, 
vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. (refrein)
 
Geboden 
 
Zingen: Op Toonhoogte 445 
 
Tot zeven maal zeventig maal 
vergeef ik een ander zijn schuld. 
Tot zeven maal zeventig maal; 
de Heer heeft met mij ook geduld.
 
Gebed 
 
Kindermoment 
 
Schriftlezing: Psalm 58(HSV) Straf voor onrechtvaardige rechters 
1 Een gouden kleinood van David, voor de koorleider, op ‘Richt niet te gronde’.  2 Spreekt u werkelijk recht, raad van 
rechters? Oordeelt u billijk, mensenkinderen? 3 Veeleer bedrijft u onrecht in uw hart; uw handen wegen geweld af 
op de aarde. 4 De goddelozen zijn van God vervreemd vanaf de baarmoeder; de leugenaars dwalen vanaf de 
moederschoot. 5 Zij hebben vurig vergif, het lijkt op vurig slangengif; zij zijn als een dove adder, die zijn oren 
dichtstopt, 6 die niet wil luisteren naar de stem van de bezweerder, van hem die kundig bezweringen doet. 



7 O God, breek hun tanden in hun mond; breek de hoektanden van de jonge leeuwen stuk, HEERE. 8 Laat hen 
smelten als water, laat hen wegdrijven; legt hij zijn pijlen aan, laat ze zijn alsof ze afgebroken zijn. 9 Laten zij vergaan 
als een smeltende slak; laat hen, als de misgeboorte van een vrouw, de zon niet zien. 10 Voordat uw kookpotten de 
doornstruik voelen, zal Hij hen als in brandende toorn levend wegvagen. 11 De rechtvaardige zal zich verblijden als 
hij de wraak ziet; hij zal zijn voeten wassen in het bloed van de goddeloze. 12 De mens zal zeggen: Ja, er is loon voor 
de rechtvaardige! Ja, er is een God Die op de aarde recht doet! 
 
 
Zingen: Psalm 43: 1, 3 en 4 (Berijming 1773) 
 
Geduchte God, hoor mijn gebeden, 
strijd voor mijn recht en maak mij vrij 
van hen, die vol arglistigheden 
gerechtigheid en trouw vertreden, 
opdat mijn ziel uw naam belij' 
en U geheiligd zij. 

Zend, HEER, uw licht en waarheid neder 
en breng mij, door die glans geleid, 
tot uw gewijde tente weder, 
dan klimt mijn bange ziel gereder 
ten berge van uw heiligheid, 
daar mij uw gunst verbeidt. 

 
Dan ga ik op tot Gods altaren, 
tot God, mijn God, de bron van vreugd; 
dan zal ik juichend stem en snaren 
ten roem van zijne goedheid paren, 
die na kortstondig ongeneugt 
mij eindeloos verheugt. 
 
Verkondiging  tekst: Psalm 58: 12 
De mens zal zeggen: Ja, er is loon voor de rechtvaardige! Ja, er is een God Die op de aarde recht doet! 
 
Zingen: Psalm 58: 4 (Liedboek voor de Kerken) 
 
Uw knechten zullen zich verblijden; 
het is uw wraak die leven doet. 
Verloren gaat schuldig bloed. 
Godslasteraars hebt Gij doen lijden. 
Gewis, God spreekt zijn recht op aard, 
zijn loon wordt voor zijn knecht bewaard. 
 
Gebed 
 
Collecte 
 
Zingen: Psalm 42: 3 en 5 (Berijming 1773) 
 
O mijn ziel, wat buigt g'u neder, 
waartoe zijt g'in mij ontrust? 
Voed het oud vertrouwen weder, 
zoek in 's Hoogsten lof uw lust, 
want Gods goedheid zal uw druk 
eens verwiss’len in geluk. 
Hoop op God, sla 't oog naar boven, 
want ik zal zijn naam nog loven. 

 
Maar de HEER zal uitkomst geven, 
Hij, die 's daags zijn gunst gebiedt. 
'k Zal in dit vertrouwen leven 
en dat melden in mijn lied; 
'k zal zijn lof zelfs in de nacht 
zingen, daar ik Hem verwacht, 
en mijn hart, wat mij moog' treffen, 
tot den God mijns levens heffen. 

 
Zegen 


