
Liturgie gezamenlijke kerkdienst zondagavond 19 juli 2020  

Gereformeerde Kerk / Hervormde Gemeente Genderen 

 

- Welkom en mededelingen 

 

- Zingen/luisteren Op Toonhoogte 308: 1, 3 

 

Zingt een nieuw lied voor God de Here 
en weest van harte zeer verblijd. 
God wil alhier met ons verkeren, 
hier wordt een huis voor Hem bereid. 
Hij heeft de hand en het verstand 
gezegend voor het werk, 
de bouw van Christus’ kerk. 

God wil aan ons telkens weer tonen 
dat Hij genadig is en trouw. 
Dat Hij met ons samen wil wonen, 
geeft ons de moed voor dit gebouw. 
Maar niet met steen en hout alleen 
is ’t grote werk gedaan. 
’t Zal om onszelve gaan. 

 

- Stil gebed, votum en groet (in de kerk gaan we bij dit moment staan) 

 

- Psalmgebed Psalm 19 (in beurtspraak: V = voorganger, G = gemeente) 

 

 V: De hemel verhaalt van Gods majesteit, 

 G: het uitspansel roemt het werk van Zijn handen, 

 V: de dag zegt het voort aan de dag die komt, 

 G: de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. 

 V: Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord, het is een spraak zonder klank. 

 G: Over heel de aarde gaat hun stem, tot aan de einde van de wereld hun taal. 

 V: Daar heeft Hij een tent opgeslagen voor de zon: 

  een jonge bruidegom die het bruidsbed verlaat, 

  een held die vrolijk voortrent op zijn weg. 

 G: Aan het ene einde van de hemel komt hij op, 

  aan het andere einde voltooit hij zijn loop, 

  niets blijft voor zijn gloed verborgen. 

   

 V: De wet van de HEER is volmaakt: 

 G: levenskracht voor de mens. 

 V: De richtlijn van de HEER is betrouwbaar: 

 G: wijsheid voor de eenvoudige. 

 V: De bevelen van de HEER zijn eenduidig: 

 G: vreugde voor het hart. 

 V: Het gebod van de HEER is helder: 

 G: licht voor de ogen. 

 V: Het ontzag voor de HEER is zuiver, 

 G: houdt stand, voor altijd. 

 V: De voorschriften van de HEER zijn waarachtig, 

 G: rechtvaardig, geheel en al. 

 V: Ze zijn begeerlijker dan goud, dan fijn goud in overvloed, 

 G: en zoeter dan honing, dan honing vers uit de raat. 

 V: Uw dienaar laat zich erdoor verlichten, 

 G: wie ze opvolgt wordt rijk beloond. 

 V: Maar wie kan al zijn fouten kennen? 



 G: Spreek mij vrij van verborgen zonden. 

   

 G: Bescherm mij, Uw dienaar, en laat hoogmoed niet over mij heersen, 

  dan zal ik volmaakt zijn en bevrijd van grote zonde. 

 V: Laten de woorden van mijn mond U behagen, 

  de overpeinzingen van mijn hart U bekoren, 

 G: HEER, mijn rots, mijn verlosser. 

 

- Geloofsbelijdenis 

 

- Zingen/luisteren Op Toonhoogte 98: 1, 4 

 

Jezus leeft en ik met Hem! 
Dood, waar is uw schrik gebleven? 
Hem behoor ik en zijn stem 
roept ook mij straks tot het leven, 
opdat ik zijn licht aanschouw, - 
dit is al waar ik op bouw. 

Jezus leeft! Nu is de dood 
mij de toegang tot het leven. 
Troost en kracht in stervensnood 
zal de Levende mij geven, 
als ik stil Hem toevertrouw: 
‘Gij zijt al waar ik op bouw’! 

 

- Gebed 

 

- Schriftlezingen: 1 Korinthe 6: 12-20, 1 Korinthe 15: 42-49, 1 Johannes 3: 14-17 

 

- Zingen/luisteren Psalm 139: 1, 7 

 

Niets is, o Oppermajesteit, 
Bedekt voor Uw alwetendheid. 
Gij kent mij; Gij doorgrondt mijn daân; 
Gij weet mijn zitten en mijn staan; 
Wat ik beraad', of wil betrachten, 
Gij kent van verre mijn gedachten. 

Gij hebt mijn gans gestel doorgrond, 
Zelfs voor mijn eersten levensstond. 
Ik ben verbazend voortgebracht. 
Op 't nagaan van Uw wond're macht, 
Sla ik verrukt het oog naar boven: 
'k Zal U, mijn Schepper, altoos loven. 

 

- Verkondiging 

 

- Zingen/luisteren Liedboek voor de Kerk 460: 3, 4 

 

Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 
Hij kent onze broze kracht. 
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 
van de boze en zijn macht. 
Looft uw Heiland, looft uw Heiland, 
die het licht is in de nacht. 

Snel vergaan de mensenkind'ren 
als de bloemen op het veld. 
God alleen is onverminderd 
steeds dezelfde sterke held! 
Looft de Heer van dood en leven, 
Hem die onze dagen telt. 

 

- Gebed 

 

- Herinnering aan de collecte 

 

- Zegen, beantwoord met een gezamenlijk uitgesproken ‘Amen’ (in de kerk gaan we hierbij staan) 

  



Na de dienst is er gelegenheid om buiten samen nog enkele liederen te zingen. 

 

Ik was hongerig en jij gaf Mij te eten. 
Toen Ik dorst had bood je Mij je beker aan. 
En wat je ooit gedaan hebt  
aan de minste van Mijn broeders, 
zegt Jezus, dat heb jij aan Mij gedaan. 

Toen Ik koud was, gaf je Mij je eigen kleren. 
‘k Was een vreemdeling, je liet Me binnengaan. 
En wat je ooit gedaan hebt 
aan de minste van mijn broeders, 
zegt Jezus, dat heb jij aan Mij gedaan. 
 

Toen Ik ziek was, ben jij Mij komen helpen. 
‘k Was gevangen, jij ging niet bij Mij vandaan. 
En wat je ooit gedaan hebt 
aan de minste van Mijn broeders, 
zegt Jezus, dat heb jij aan Mij gedaan. 
En wat je ooit gedaan hebt 
aan de minste van Mijn broeders, 
zegt Jezus, dat heb jij aan Mij gedaan. 

 

 
 

O, Heer mijn God, 
wanneer ik in verwondering 
de wereld zie die U hebt voortgebracht. 
Het sterrenlicht, 
het rollen van de donder, 
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht. 
Refrein 
 

Refrein (2x) 
Dan zingt mijn ziel 
tot U, o Heer mijn God:  
hoe groot zijt Gij, 
hoe groot zijt Gij! 
 

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen 
tot in de dood gegaan is als een Lam, 
sta ik verbaasd, 
dat Hij mijn schuld wou dragen 
en aan het kruis mijn zonde op zich nam. 
Refrein 

Als Christus komt met majesteit en luister, 
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn. 
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen 
en zingt mijn ziel: 
o Heer, hoe groot zijt Gij! 
Refrein 

 
 

Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 

Heer, ik wil Uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij Uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al Uw luister, 
als ik in Uw hemel kom!  

  
Laat mij niet mijn lot beslissen; 
zo ik mocht, ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behand’len, 
dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in Uwe handen 
en geleid mij als een kind. 

Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 

 


