
Liturgie zondag 11 oktober 2020 

 
ZONDAGMORGENDIENST 
Ps. 19: 4 
De wet des Heeren 
Ps. 119: 9 
Jesaja 39 
Gebed des Heeren vers 7 
Gebed des Heeren vers 8 
Ps. 145: 6 
  
Tiende en laatste in de Hizkia serie 
 
Tekst: Jesaja 39: 8 
 
Samenvatting: HET LAATSTE VAN HIZKIA 

1. Jesaja vraagt – vers 1-4 
2. De Heere oordeelt – vers 5-7 
3. Hizkia buigt – vers 8 

 
  
ZONDAGAVONDDIENST 
Ps. 103: 10 
DL hoofdstuk 5, artikel 1, 2 en 3 
Ps. 3: 2 
Efeze 4: 1 – 16 
Ps. 47: 1 
Ps. 47: 3 
Ps. 73: 13 
  
HC zondag 18 
 
Samenvatting: HET HEILSFEIT VAN HEMELVAART 

1. Het feit van hemelvaart – vraag 46 
2. De verklaring van hemelvaart – vraag 47 en 48 
3. De troost van hemelvaart – vraag 49 

 
 
Van harte Gods zegen op Zijn dag! 
  



Bijlage liturgie 11 oktober 2020 

HET VIJFDE HOOFDSTUK DER LEER 
Van de volharding der heiligen 
 
1. Die God naar Zijn voornemen tot de gemeenschap van Zijn Zoon, onzen 
Heere Jezus Christus, roept, en door den Heiligen Geest wederbaart, die 
verlost Hij wel van de heerschappij en slavernij der zonde, doch Hij verlost 
hen in dit leven niet ganselijk van het vlees en het lichaam der zonde. 
 
2. Hieruit spruiten de dagelijkse zonden der zwakheid, en ook aan de 
allerbeste werken der heiligen kleven gebreken. Hetwelk hun gestadige 
oorzaak geeft om zich voor God te verootmoedigen, hun toevlucht tot den 
gekruisigden Christus te nemen, het vlees hoe langer hoe meer door den 
Geest des gebeds en heilige oefeningen der godvruchtigheid te doden, en 
naar het eindperk der volmaaktheid te zuchten, totdat zij van dit lichaam 
des doods ontbonden zijnde, met het Lam Gods in de hemelen zullen 
regeren. 
 
3. Ter oorzake van deze overblijfselen der inwonende zonde, en ook 
vanwege de aanvechtingen der wereld en des satans, zouden de 
bekeerden in die genade niet kunnen volstandig blijven, zo zij aan hun 
eigen krachten overgelaten werden. Maar God is getrouw, Die hen in de 
genade, hun eenmaal gegeven, barmhartiglijk bevestigt en ten einde toe 
krachtiglijk bewaart. 


