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Gereformeerde Kerk  -  Genderen 

Zondag 17 januari 2021 – OCHTENDDIENST: aanvang 09.30 uur vanuit GK 

Voorganger: Ds. J. van den Brink - Dekker 

 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Zingen Intochtslied: Psalm 122: 1 en 2 
   1. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 

toen men mij zeide: "Gord u aan 
om naar des Heren huis te gaan! 
Kom ga met ons en doe als wij! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in, 
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 
Jeruzalem, van ver aanschouwd, 
wel saamgevoegd en welgebouwd, 
o schone stede, die wij groeten. 

2. Hoe zijn de stammen opgegaan! 
Hier gingen ons de voeten voor 
der pelgrims, die de Heer verkoor, 
hier, waar uw heil'ge muren staan! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in 
naar 's Heren woord, om zijns naams ere! 
Zo is het Israël gezegd; 
hier zijn de zetels van het recht, 
de troon, waar David zal regeren! 

 
Votum en groet  
 
Gebed om de Geest 
 
Zingen: Evangelische Liedbundel 263 : 1,3,4,6   
 1. Door de wereld gaat een woord 
 en het drijft de mensen voort:  
 ’Breek uw tent op, ga op reis 
 naar het land dat Ik u wijs.’ 
 

3. Menigeen ging zelf op pad 
daar hij thuis geen vrede had. 
Eeuwig heimwee spoort hem aan 
laat ook hem uw woord verstaan. 

 Refrein: 
 Here God, wij zijn vervreemden 
 door te luist’ren naar uw stem. 
 Breng ons saam’ met uw ontheemden 
 naar het nieuw Jeruzalem. 
 
 4. Door de wereld klinkt een lied 
 tegen angsten en verdriet, 
 tegen onrecht, tegen dwang 
 richten pelgrims hun gezang. 
 

6. Door de wereld gaat een woord 
en het drijft de mensen voort: 
’Breek uw tent op, ga op reis 
naar het land dat Ik u wijs.’ 

Schriftlezing: Psalm 84 (vertaling: HSV) 
 1 Voor de koorleider, op ‘De Gittith’; een psalm, van de zonen van Korach. 2 Hoe lieflijk zijn Uw 
 woningen, HEERE van de legermachten. 3 Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen 

naar de voorhoven van de HEERE; mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. 
4 Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest, waarin zij haar jongen legt: bij Uw altaren, 
HEERE van de legermachten, mijn Koning en mijn God. 5 Welzalig zijn zij die in Uw huis wonen, 
zij loven U voortdurend. Sela 6 Welzalig de mens van wie de kracht in U is – in hun hart zijn de 
gebaande wegen. 7 Gaan zij door het dal van de moerbeibomen, dan maken zij God tot hun bron; 
ook zal de regen hen overvloedig bedekken. 8 Zij gaan voort van kracht tot kracht, zij zullen 
verschijnen voor God in Sion. 9 HEERE, God van de legermachten, luister naar mijn gebed, neem het 
ter ore, o God van Jakob. Sela 10 O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van Uw 
gezalfde. 11 Want één dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders; ik verkoos liever te staan 
op de drempel van het huis van mijn God dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid. 
12 Want God, de HEERE, is een zon en een schild, de HEERE zal genade en eer geven, 
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Hij zal het goede niet onthouden aan hen die in oprechtheid hun weg gaan. 13 HEERE van de 
legermachten, welzalig de mens die op U vertrouwt. 

 
Zingen: Hemelhoog 23 - Wat hou ik van Uw huis   
 1. Wat hou ik van Uw huis 
 Heer van de hemelse legers. 
 Ik kan zo sterk verlangen naar 
 de binnenpleinen van de Heer. 
 Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, 
 zo’n blijvende schreeuw om de Levende 
 God. 

2. Een vogel is er thuis, 
Heer van de hemelse legers. 
Een zwaluw voedt haar jongen op 
bij U onder de pannen, God. 
Wonen bij U is een zegen, 
zo’n blijvende kans om te zingen voor U. 

 
 3. Gelukkig wie naar U 
 vol van verlangen op weg zijn, 
 zelfs in het dorre bomendal 
 zien zij een bron en regenval, 
 gaan zij van zegen tot zegen, 
 naar God die verschijnt in Zijn heilige 
 stad. 

 
4. Ach hoor en kijk naar mij, 
Heer van de hemelse legers. 
Ja liever één dag dicht bij U 
dan duizend dagen zonder U. 
Liever bij U aan de drempel 
dan binnen te zijn in een duistere tent. 

 
 5. De Heer beveiligt ons, 
 eer en geluk zal Hij geven 
 Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd 
 aan mensen, eerlijk onderweg. 
 Heer van de Hemelse legers, 
 gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. 
 Wat hou ik van Uw huis! 
 
Verkondiging 
 
Zingen: U geeft rust (door alles heen)  
 1. U geeft rust 
 In mijn ziel 
 U geeft rust,  
 U geeft rust in mijn ziel 
 

2. De aarde kent uw grote kracht. 
Uw stem heeft haar tot stand gebracht. 
En ook de zee, zo woest en diep 
wordt stil voor U, die alles schiep. 
 

Refrein:  
Door alles heen, door alles heen. 
Heer, kijk ik naar U. 
Door alles heen, door alles heen. 
U geeft rust. 
Door alles heen, door alles heen. 
Heer, kijk ik naar U. 
U geeft rust in mij. 
  

 3. Geef mij geloof dat niet bezwijkt,  
 ook als de twijfel groter lijkt.                                  
 De berg, zo groot en hoog voor mij 
 verdwijnt in zee, de weg is vrij. 

4. Kijk op, laat los, vertrouw op Hem.  
De storm herkent nog steeds zijn naam.                    
U geeft rust in mijn ziel.   

 
Dank en voorbede 
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Zingen slotlied: Gezang 459 : 1,2,4,6,7 
 1. Door de nacht van strijd en zorgen 
 schrijdt de stoet der pelgrims voort, 
 vol verlangen naar de morgen, 
 waar de hemel hen verhoort. 
 

2. Lied'ren zingend vol vertrouwen 
tot in het voltooide licht 
broeder broeder zal aanschouwen 
staande voor Gods aangezicht. 

 4. In ons hart is dit de luister, 
 dit de liefde die ons leidt 
 op de kruistocht door het duister 
 naar de lichte eeuwigheid. 
 

6. Een van hart en een van zinnen, 
een in onze aardse strijd, 
in ons hemels overwinnen, 
een in tijd en eeuwigheid. 

 7. Zo gaan wij hier met elkander 
 door de nacht op weg naar huis, 
 pelgrims die uit alle landen 
 samenkomen om het kruis. 
 
Zegen 
 
Zingen: Elbert Smelt & Rachel Rosier - Pelgrimsgebed  

1. Vader God, U kent mijn naam  
Mijn binnenkant en helemaal  
Mijn grootpraat en mijn klein verdriet  
Mijn vasthouden aan wat verschiet  
 

2. U kent mijn angsten en mijn hoop  
Het pad dat ik zo blootsvoets loop  
Dat pad hebt u al lang bereid  
U maakt het pad gelijk voor mij  

3. Alle pelgrims gaan naar huis toe  
Elke zwerver komt weer thuis  
Maar ik verdwaal steeds op de wegen  
Zoekend naar uw opvanghuis  

 

4. Moeder God, u kent mijn waan  
Mijn ego en m’n druk bestaan  
De draken waar ik tegen vecht  
U wijst mij altijd weer de weg  

5. U hebt mij met uw licht gezegend  
Dat licht strooi ik op iedereen 
U kent de toekomst, ook voor mij  
Ik heb niks, u maakt mij rijk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


