
Liturgie kerkdienst zondagavond 2 augustus 2020  

Hervormde Gemeente Genderen / Gereformeerde Kerk Genderen 

 

- Welkom en mededelingen 

 

- Zingen/luisteren Op Toonhoogte 163: 1 en 5 

 

Van U zijn alle dingen, 
van U, o God en Heer, 
van U de zegeningen 
die 'k biddende begeer. 
Gij wilt mijn weg omringen 
met liefde wijs en teer. 
Wat wij ooit goeds ontvingen, 
het is van U, o Heer. 

U zal ik eeuwig eren, 
die eeuw'ge goedheid zijt! 
U blijve, Heer der heren, 
geheel mijn hart gewijd. 
Wat kan ik niet ontberen 
wanneer uw hand mij leidt, 
wat vuriger begeren 
dan uwe heerlijkheid! 

 

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

 

- Zingen/luisteren Psalm 121: 1 en 2 

 

'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, 
Vanwaar ik dag en nacht 
Des Hoogsten bijstand wacht. 
Mijn hulp is van den Heer' alleen, 
Die hemel, zee en aarde, 
Eerst schiep, en sinds bewaar 

Hij is al treft u 't felst verdriet, 
Uw Wachter, die uw voet 
Voor wankelen behoedt; 
Hij, Isrels Wachter, sluimert niet; 
Geen kwaad zal u genaken; 
De Heer' zal u bewaken. 

 

- Geloofsbelijdenis 

 

- Zingen/luisteren Gezang 112: 1 

 

Een naam is onze hope, 
een grond heeft Christus' Kerk, 
zij rust in ene dope, 
en is zijn scheppingswerk. 
Om haar als bruid te werven, 
kwam Hij ten hemel af. 
Hij was 't, die door zijn sterven 
aan haar het leven gaf. 

 

- Gebed 

 

- Schriftlezingen: Handelingen 4: 1 - 14 

 

- Verkondiging: Handeling 4: 4b 

 

- Orgelspel  

 

- Gebed  

 



- Herinnering aan de collecte 

 

 

- Zingen/luisteren Gezang 172: 1, 3 en 4 

 

O Jezusnaam, geen sterv'ling heeft 
ooit zulk een naam bedacht, 
waarin Gods heil'ge liefde leeft, 
die alle leed verzacht. 

O naam, mijn rots, waarop ik bouw, 
mijn schuilplaats en mijn schild, 
mijn schrijn, die Gods oneind'ge trouw 
steeds vult, genadig mild. 

  
O Jezus, koning en profeet, 
mijn priester, herder, Heer, 
die waarheid, weg en leven heet, 
mijn Heiland, U zij d' eer! 

 

 

 

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

 


