
Liturgie zondag 13 december 2020 

MORGENDIENST 
Lofzang van Maria vers 7 
Ps. 119: 18 
Joh. 8: 30-59 
Ps. 105: 4 
Ps. 105: 5 
Ps. 130: 4 
 
Tekst: Joh 8: 56 
Samenvatting: ABRAHAMS ADVENT 

1. zijn kinderen – vers 56a 
2. zijn verlangen – 56m 
3. zijn zien – 56b 

 
  
MIDDAGDIENST 
Ps. 103: 2 
Mattheüs 8: 14 - 22 
Ps. 33: 5 
Ps. 41: 2 
Ps. 118: 9 
 
Thema: In het huis van Petrus 
 
1. De macht des Heeren 
2. De macht der liefde  
3. De nood der wereld 
4. De Man van smarten 

 
 
AVONDDIENST 
Ps. 119: 14 
DL hoofdstuk 3 /4, artikel 15 
Ps. 12: 1 
Rom. 7: 7 - 26 
Ps. 119: 52 
Ps. 138: 2 
Ps. 143: 10 
 
HC zondag 24 
 
Samenvatting: 3 VRAGEN BIJ ZONDAG 24 

1. over gerechtigheid – 62 
2. over verdienstelijkheid – 63 
3. over onmogelijkheid - 64 

 

 
 
 



Bijlage bij liturgie zondag 13 december 2020 
 

HET DERDE EN VIERDE HOOFDSTUK DER LEER 
Van des mensen verdorvenheid en bekering tot God, en de manier van deze 
 

15. Deze genade is God aan niemand schuldig; want wat zou Hij schuldig 
zijn dengene die Hem niets eerst geven kan, opdat het hem vergolden 
worde? Ja, wat zou God dien schuldig zijn die van zichzelven niet anders 
heeft dan zonde en leugen? 
Diegene dan die deze genade ontvangt, die is Gode alleen daarvoor 5 

eeuwige dankbaarheid schuldig, en dankt Hem ook daarvoor; diegene die 
deze genade niet ontvangt, die acht ook deze geestelijke dingen gans niet 
en behaagt zichzelven in het zijne; of, zorgeloos zijnde, roemt hij ijdellijk 
dat hij heeft hetgeen hij niet heeft. Voorts, van diegenen die hun geloof 
uiterlijk belijden en hun leven beteren, moet men naar het voorbeeld der 10 

apostelen het beste oordelen en spreken; want het binnenste des harten 
is ons onbekend. 
En wat aangaat anderen, die nog niet geroepen zijn, voor dezulken moet 
men God bidden, Die de dingen die niet zijn, roept alsof zij waren; en wij 
moeten ons geenszins tegenover hen verhovaardigen, alsof wij onszelven 15 

uitgezonderd hadden. 


