
Liturgie voor liturgie zondag 6 september 2020 

Gereformeerde Kerk Genderen 

Gezamenlijke avonddienst – 18.30 uur/ HG  

Voorganger  Ds. G. v.d. Wetering, R’kerk Voorzang Hanneke van Woerden 
Organist Gijsbert Nieuwkoop Techniek Danny van Olst 
Koster Ad Vos Beamer Huib van Hemert 
Teksten Annemieke Vos Camera Mark Duister 
Bijzonderheden:   

 
Welkom en mededelingen door de Ouderling van Dienst  

Aanvangslied: Psalm 103: 1 en 9  
Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, 
laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 
 
Laat heel het machtig koninkrijk des Heren 
zijn grote naam, zijn grote daden eren. 
Komt allen tot de lof des Heren saam. 
Lof zij den Heer in hemel en op aarde, 
die aan zijn volk zijn liefde openbaarde, 
en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam. 

 
Bemoediging en groet 

Luisterlied: Opwekking 717  
Stil mijn ziel wees stil 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen 
God omgeeft je steeds 
Hij is er bij 
in je beproevingen en zorgen 
 
God U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wankelen 
Vredevorst vernieuw een 
vaste geest binnen in mij 
die rust in U alleen 
 
Stil mijn ziel wees stil 
en dwaal niet af 
dwars door het dal zal Hij je leiden 
stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding 
 
God U bent mijn God 
 
Stil mijn ziel wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft 
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wacht wacht op de Heer 
de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt 
 
-2x- 
God U bent mijn God 
Ik rust in U alleen 

 
Stil moment 

Gebed 

Zingen: Gezang 303: 2 en 5  
Door God bijeen vergaderd, 
één volk dat Hem behoort, 
als kindren van één Vader; 
één doop, één Geest, één woord. 
Zo offert allerwege 
de kerk U lof en prijs. 
E‚n naam is aller zegen, 
één brood is aller spijs. 
 
Met God zijn wij verbonden, 
met Vader, Zoon en Geest, 
met alwie overwonnen, 
alwie zijn trouw geweest. 
Bewijs ons uw genade, 
dan zingen wij bevrijd 
de glorie van uw daden, 
in tijd en eeuwigheid. 

 
Schriftlezing: Jacobus 3: 1-18 
Broeders en zusters, u moet niet allemaal leraar willen zijn. U weet dat ons leraren een strenger oordeel te 
wachten staat. En hoe vaak struikelen we niet allemaal! Wie nooit struikelt in het spreken kan zich een 
volmaakt mens noemen, die in staat is om zelfs het hele lichaam in toom te houden. Paarden doen we een 
bit in de mond om ze te laten gehoorzamen, en zo kunnen we hun hele lijf sturen. En kijk eens hoe 
reusachtige schepen, voortgestuwd door hevige wind, met een klein roer in de richting worden gestuurd 
die de stuurman bepaalt. Zo is ook de tong een klein orgaan, maar wat een grootspraak kan hij 
voortbrengen! Bedenk eens hoe een kleine vlam een enorme bosbrand veroorzaakt. Onze tong is net zo’n 
vlam: een wereld van onrecht, die onze lichaamsdelen in brand steekt. Want hij besmet het hele lichaam, 
hij steekt het rad van het leven in brand, met vuur uit de Gehenna. De mens heeft alle mogelijke soorten 
dieren weten te temmen, wilde dieren, vogels, kruipende dieren en zeedieren, maar er is geen mensen die 
de tong kan temmen, dat onberekenbare kwaad, vol dodelijk venijn. Met onze tong zegenen we onze Heer 
en Vader, en we vervloeken er mensen mee die God heeft geschapen als zijn evenbeeld. Uit dezelfde mond 
klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters? Laat een bron soms uit 
eenzelfde ader zoet en bitter water opwellen? Of kan een vijgenboom olijven voortbrengen, of een 
wijnstok vijgen? Net zomin geeft een zilte bron zoet water. Wie van u kan wijs en verstandig genoemd 
worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid. 
Maar als u zich laat beheersen door bittere jaloezie of egoïsme, kunt u beter niet zo hoog van de toren 
blazen; u zou de waarheid geweld aandoen. Dat soort wijsheid komt niet van boven; ze is aards, 
ongeestelijk, demonisch. Waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij. De 
wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk 
aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht. Waar in vrede 
wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hem die vrede stichten.  
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Geloofsbelijdenis: gezamenlijk en hardop: “Ik geloof in God de Vader etc.” 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde; 
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon,  
onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest,  
geboren uit de maagd Maria,  
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  
is gekruisigd, gestorven en begraven,  
is neergedaald in het rijk van de dood,  
op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel,  
en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,  
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest; 
ik geloof de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen; 
de vergeving der zonden, de opstanding des vleses en het eeuwige leven. 

 
Verkondiging    

Zingen: Opwekking 520  
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, 
Leer mij U kennen in vreugde en smart. 
Laat mijn gedachten op U zijn gericht; 
Wakend of slapend, vervuld van uw licht. 
 
Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer, 
Dat ik in U blijf en U in mij Heer, 
U als mijn Vader en ik als uw kind 
Dat in uw armen geborgenheid vindt, 
 
Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd, 
Maak mij tot machtige daden bereid. 
Wees als een burcht, als een toren van kracht, 
Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht. 
 
Wat baat mij rijkdom of eer van een mens: 
Bij U te wonen is al wat ik wens, 
Met als beloning dat ik op U lijk; 
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk. 
 
Hemelse Koning, die het kwaad overwon, 
Als ik daar kom in het licht van uw zon, 
Stralend van vreugde, getooid als een bruid, 
Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. 
Stralend van vreugde, getooid als een bruid, 
Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. 
 

Voorbede en dankgebed met gezamenlijk gebeden Onze Vader 

Zingen: Gezang 44: 2 en 3 
2 Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
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behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 
 
3 Lof, eer en prijs zij God 
die troont in 't licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 

 
Zegen,   gemeente spreekt “Amen” uit. 

Buiten zingen we: 
Opwekking 785  

Ik bouw op Jezus, anders niet; ) 
het is zijn bloed dat redding biedt. ) 
Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd; ) 2x 
ik steun alleen op Jezus’ Naam. ) 
 
Refrein: 
Heer, U bent ons fundament. 
Zwak wordt sterk, door al uw werk. 
In de storm blijft U Heer; hoogste Heer! 
 
Ook als de nacht mijn zicht vervaagt, 
toont Hij zijn liefde die mij draagt. 
Al woeden stormen om mij heen, 
mijn anker rust in Hem alleen. 
Mijn anker rust in Hem alleen! 
(Refrein 3x) 
 
Wanneer Hij komt met luid geschal, 
weet ik dat Hij mij kennen zal. 
Bekleed met zijn gerechtigheid 
ben ik van Hem in eeuwigheid! 

 
Opwekking 7 

Heer, God, U loven wij. 
Heer, U belijden wij. 
Vader in eeuwigheid, 
zingt 't gans heelal uw naam. 
Aarde en hemel, Heer, 
zingen uwe naam ter eer, 
heel uw schepping door, 
eeuwig met 't engelenkoor: 
Heilig, heilig, heilig is onze God, 
de Heer Ze-ebaoth. 
Hemel en aarde                ) 
zijn van uw grootheid vol.    )2x 
Halleluja. (4x) Amen. 


