
LITURGIE  

Zondag 12 september2021 

19.00 uur, Andreaskerk Putten 

Zangdienst 

Afsluiting gemeenteweekend 

 

Thema: “Hij heeft maar oog voor één...”  

 

 

Afkondigingen  

 

Intochtslied:  - Psalm 136:1,13 (orgel) 

 

Votum en groet 

 

Zingen:  - Opw. 488 “De kracht van uw liefde” (band) 

 

Genadeverkondiging 

 

Zingen:  - Opw. 618 - “Jezus, hoop van de volken” (band) 

- Gezang 462:1,2 - “Ontwaak gij die slaapt” (orgel) 

 

Gebed bij de opening van de Bijbel  

 

Zingen:  - Opw. 750 - “Het komt door zijn Naam” (band) 

 

Schriftlezing: Hooglied 2:8-16 en 8:6-7 (HSV) 

(Zij:) 
8 De stem van mijn Liefste! 

Zie, daar komt Hij, 

springend over de bergen, 

huppelend over de heuvels. 
9 Mijn Liefste lijkt op een gazelle 

of het jong van een hert. 

Zie, Hij staat achter onze muur, 

kijkend door de vensters, 

speurend door de spijlen. 
10 Mijn Liefste antwoordt en zegt tegen mij: 

 

(Hij:) 

Sta op, Mijn vriendin, 

Mijn allermooiste, en kom! 
11 Want zie, de winter is voorbij. 

De regentijd is over, helemaal voorbijgegaan. 



12 De bloemen laten zich zien op het land, 

de zangtijd is aangebroken, 

het koeren van de tortelduif wordt in ons land gehoord. 
13 De vijgenboom brengt zijn jonge vruchten voort, 

de bloeiende wijnstokken geuren. 

Sta op, Mijn vriendin, 

en kom, Mijn allermooiste! 
14 Mijn duif in de kloven van de rots, 

in de schuilplaats van de bergwand, 

laat Mij uw gedaante zien, 

laat Mij uw stem horen. 

Want uw stem is zoet 

en uw gedaante is bekoorlijk. 

 

(Zij:) 
15 Vang voor ons de vossen, 

de kleine vossen 

die de wijngaarden te gronde richten, 

nu onze wijngaarden bloeien. 
16 Mijn Liefste is van mij en ik ben van Hem, 

Die de kudde weidt tussen de lelies, 

tot de wind van de dag opsteekt  

en de schaduwen vluchten. 

[...] 
8:6 Leg mij als een zegel op Uw hart, 

als een zegel op Uw arm. 

Want de liefde is sterk als de dood, 

de hartstocht onstuitbaar als het graf. 

Haar vonken zijn vurige vonken, 

vlammen van de HEERE. 
7 Vele wateren kunnen de liefde niet uitblussen 

en rivieren spoelen haar niet weg. 

Al gaf iemand al het bezit van zijn huis voor de liefde, 

men zou hem smadelijk verachten. 

 

 

Zingen:  - Gezang 262:1,3 - “Op waakt op” (orgel) 

 

Verkondiging 

 

Zingen:  - Opw. 710 - “Gebed om zegen” (band) 

 

Dienst der gebeden  

 



Inzameling der gaven  

 

Slotlied:  - Gezang 444:1,3 (orgel) 

 

Zegen 


