
liturgie voor zondag 12 september ochtend 

Gereformeerde Kerk Genderen 

Zondag 12 september 2021 – OCHTENDDIENST: aanvang 09.30 uur vanuit GK 

Voorganger: Ds. Jannie van den Brink-Dekker 
 
Mededelingen en welkom ouderling van dienst 
 
Intochtpsalm 145: 1 en 2 

1 O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal, 
ik wil uw naam verheffen boven al. 
Van dag tot dag roem ik uw majesteit, 
ik zegen U voor eeuwig en altijd. 
Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen, 
groot is zijn naam, zijn ondoorgrond'lijk wezen. 
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden, 
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade. 

2 Ik zal getuigen van uw heerlijk licht, 
van al de wondren die Gij hebt verricht, 
opdat men alom spreke van uw kracht, 
en roeme in uw overwinningsmacht. 
Uw grootheid, Heer, gaat boven mijn begrippen, 
uw goedheid, Heer, is altijd op mijn lippen 
en juichend zal men overal bezingen 
uw recht, o Heer, uw trouw aan stervelingen. 

 
Votum en Groet 
Klein gloria 
Gebed van verootmoediging en om de werking van de Heilige Geest 
 
Voorstellen Jan Luijk als nieuwe Focustrajectbegeleider.  
 
Kinderlied: Onder boven voor en achter 

refrein: 
onder boven 
voor en achter 
God is altijd bij mij 
onder boven 
voor en achter 
God is om mij heen 

 
Al vlieg ik met een vliegtuig naar een heel ver land 
Of vaar ik naar een eiland met een prachtig strand 
Al loop ik naar de buurvrouw aan de overkant 
Ik ben nooit in mijn eentje want… 
 
refrein 

al ga ik naar mijn oma met de trein en bus 
of speel ik op het schoolplein met mijn broer en zus 
al loop ik voor mijn moeder naar de brievenbus 
God gaat altijd met me mee dus 
 
refrein 

 
Schriftlezing: Lucas 9: 10-17 
Toen de apostelen terugkeerden, vertelden ze Jezus alles wat ze gedaan hadden. Hij trok zich met hen terug 
in een stand die Betsaida heet. Maar de mensen kwamen het te weten en volgden hem. Hij ontving hen 
vriendelijk en sprak tot hen over het koninkrijk van God, en degenen die genezing nodig hadden maakte hij 
weer gezond. De dag liep ten einde. De twaalf kwamen naar hem toe en zeiden: ‘Stuur de mensen weg, dan 
kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omgeving gaan om daar te overnachten en op zoek te gaan 
naar eten, want dit is een afgelegen plaats.’Maar hij zei tegen hen: ‘Geven jullie hun te eten.’ Ze zeiden: ‘We 
hebben maar vijf broden en twee vissen. Moeten wij dan eten gaan kopen voor al die mensen?’Er waren 
ongeveer vijfduizend mensen bijeen. Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Zeg dat ze in groepen van ongeveer 
vijftig bij elkaar moeten gaan zitten.’ Ze deden wat Jezus hun opdroeg en lieten iedereen in groepen bij 
elkaar zitten. Jezus nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel en sprak er het 
zegengebed over uit. Daarna brak hij het brood en gaf het met de vissen aan zijn leerlingen om aan de 
menigte uit te delen. De mensen aten en alle werden verzadigd; de stukken brood die overbleven werden 
opgehaald, twaalf manden vol. 
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Zingen: gezang 474 : 1 en 2 
God roept ons, broeders, tot de daad; 
zijn werk wacht, treedt dan aan 
en weest gereed om elke weg, 
die Hij u wijst, te gaan. 
Wij weten dat, wat komen mag, 
toch hij slechts wint die waagt, 
en wie zich zelve geven wil 
door 't donker vlammen draagt. 

God roept, en in Hem is de kracht, 
die onze zwakheid staalt. 
Dit is de vreugd, dat Hij het doel 
en onze vaart bepaalt. 
Dat Hij ons over grenzen heen 
laat zien het groot gezicht 
van aller mensen broederschap 
in 't ene, godlijk licht. 

 
Preek 
 
Luisteren: gebed voor de werkdag – Sela 

Laat al mijn werk gezegend zijn 
en geef mijn arbeid zin. 
Laat in mijn huis uw vrede zijn 
en zegen mijn gezin. 
Geef mij vandaag de rust en kracht 
voor elke taak die op mij wacht. 
Dat ik mij niet voor niets vermoei; 
breng alles wat ik doe tot bloei. 
 

Laat al mijn werk tot zegen zijn 
voor mensen om mij heen. 
Laat in mijn hart uw vrede zijn 
en werk zelf door mij heen. 
Maak mij als zout dat smaak verspreidt. 
Maak mij als licht dat zichtbaar schijnt, 
tot ieder woord en elke daad 
mijn Vaders liefde tastbaar maakt. 
 

Laat al mijn werk geheiligd zijn, 
een dienst tot eer van U. 
Laat mij oprecht, integer zijn; 
een spiegelbeeld van U. 
Werk door uw Geest met kracht in mij, 
tot uw karakter groeit in mij. 
Voltooi het werk dat U begon, 
tot aan de dag dat Christus komt. 
 

Onderwijzing 
 
Voor wij het heilig avondmaal vieren, horen we eerst waarom we dat doen en wat het heilig avondmaal 
betekent. Wij eten en drinken straks gezamenlijk, hier en thuis. 
 
In de nacht waarin Jezus Christus het pesachmaal met zijn leerlingen gebruikte en verraden zou worden, 
“nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan en zei: ‘Neem, 
eet, dit is mijn lichaam.’ En Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de 
woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten 
tot vergeving van zonden.’ “Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken.” Daarom vieren wij in de kerk 
het heilig avondmaal. 
 
Als wij het heilig avondmaal vieren, (1) gedenken wij Christus’ dood, (2) vieren wij de gemeenschap met 
Hem en (3) de gemeenschap met elkaar en (4) verwachten wij zijn terugkomst. 
 
Ten eerste gedenken wij Christus’ dood. Jezus Christus is het Lam van God dat als enige offer goed genoeg 
was om de zonden van de hele wereld weg te nemen. Hij heeft onschuldig de doodstraf aanvaard zodat wij 
worden vrijgesproken en eeuwig mogen leven.  
Wij vieren het heilig avondmaal omdat we beseffen dat Christus’ dood de enige grond is voor onze redding. 
Met zijn sterven en met zijn opstanding uit de dood maakte Hij voor ons de weg vrij tot de Vader.  
 
Ten tweede vieren we de gemeenschap met God. Na zijn opstanding gaf Jezus Christus zijn levendmakende 
Geest aan ons. De Heilige Geest verbindt ons met Christus en de Vader en laat ons delen in al Gods 
goedheid. Wanneer wij eten en drinken van het brood en de wijn worden wij verzekerd van Gods hartelijke 
liefde en trouw voor ons. Zo wordt ons geloof versterkt.  
 
Ten derde vieren we de gemeenschap met elkaar. “Maakt de beker waarvoor wij God loven en danken ons 
niet één met het bloed van Christus? Maakt het brood dat wij breken ons niet één met het lichaam van 
Christus? Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want wij hebben allen deel aan 
dat ene brood.” Als kinderen van de Vader zijn wij broers en zusters van elkaar, hier in de gemeente en 
wereldwijd. Door de viering van het avondmaal versterken wij deze band. Daarom zijn ook alle gasten in 
ons midden die openbaar hun geloof beleden hebben van harte uitgenodigd om met ons mee te vieren. 
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Ten vierde verwachten de terugkomst van onze Bruidegom Jezus. Daarom is het avondmaal ook een 
voorproefje van de hemelse bruiloftsmaaltijd. “Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, 
verkondigt u de dood van de Heer, totdat Hij komt.” In dit geloof en in deze verwachting leven wij.  
Daarom belijden we ons geloof staande:  
 
Zingen: HemelHoog 479: 2, 3 en 4  

Ik geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd 
Eeuwige zoon van God, die mens werd zoals wij 
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons 
Eén met God de Vader en verenigt met uw volk 
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst 
Dan brengt u ons thuis in Gods rijk. 
 
 

Heer, u bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw 
Heer, u bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart 
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer 
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los 
Van wat ik misdaan heb, heeft u mij bevrijd 
En in uw vergeving leef ik nu 

Vader van het leven, ik geloof in U 
Jezus de verlosser, wij hopen steeds op u. 
Kom hier in ons midden, geest van liefde en kracht 
U die via duizend wegen ons hier samen bracht 
En op duizend wegen, zendt u ons weer uit 
Om het zaad te zijn van Godsrijk. 

 

 
Gebed  
 
Breken van het Brood en delen van de Wijn. 
 
Lofprijzing: gezang 460: 1 en 3 

Loof de Koning, heel mijn wezen, 
gij bestaat in zijn geduld, 
want uw leven is genezen 
en vergeven is uw schuld. 
Loof de Koning, loof de Koning, 
tot gij Hem ontmoeten zult. 

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. 

 
Dank en voorbede  
 
slotlied: EL 186A  

Leid mij Heer, o machtig Heiland, 
door dit leven aan uw hand. 
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, 
wees mijn Gids in ’t barre land. 
Gij, mijn sterkte, Gij mijn leider. 
vul mij met uw Geest steeds meer. 
Vul mij met uw Geest steeds meer. 
 

Laat mij zijn een Godsgetuige, 
sprekend van U meer en meer. 
Leid mij steeds door uwe liefde, 
groeiend naar uw beeld, o Heer. 
Brood des Levens, brood des hemels, 
voed mij dat ik groei naar U. 
Voed mij dat ik groei naar U. 
 

Laat door mij uw levend water 
vloeien als een klare stroom. 
O, Heer Jezus, ’t wordt steeds later 
dat uw Geest over allen koom’. 
Machtig Heiland, mijn Verlosser, 
kom, Heer Jezus, in Uw kracht. 
Kom, Heer Jezus, in Uw kracht. 

 

 
Zegen 
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Zingen: NLB 425 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord 
in Christus verbonden tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal 
door liefde gedreven om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal 

 
 
 


