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Hervormde Kerk / Gereformeerde Kerk  -  Genderen 

Zondag 19 juli 2020 – OCHTENDDIENST: aanvang 09.30 uur vanuit GK 

Voorganger:  drs. Paul van Dam 
 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Zingen: Psalm 89: 1 
  Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied  
  des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied.  
  Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten  
  hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten.  
  Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,  

 een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet  

Voorganger:  De vrede van de Heer is met u. 
Allen:   Zijn vrede ook met u 
Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
Allen:  Die hemel en aarde gemaakt heeft.  
Voorganger:  Eeuwige, hier zijn wij: 

   zomaar wat mensen bij elkaar 
Allen:  Wij zijn gemeente van Christus 
Voorganger: Hier heeft onze levensweg geleid,  

hier heeft onze weg van geloven ons gebracht:  
dat wij hier zijn in Jezus naam 

Allen:  Hij bracht ons samen. 
Voorganger: Als wij hier zijn gekomen met verdriet: 
Allen:  dat wij troost mogen vinden 
Voorganger: Als wij hier zijn gekomen met blijdschap: 
Allen:  dat anderen daarin willen delen 
Voorganger: Als wij hier zijn gekomen met boosheid of spijt: 
Allen:  laat ons vergeving vinden 
Voorganger:  Als wij hier zijn gekomen met de moed de wanhoop: 
Allen:  verlicht onze pijn 
Voorganger: Zie ons aan zoals wij zijn, raak ons aan, 

Zalf ons met de kracht van uw Geest en laat ons weten dat wij uw geliefden zijn 
Allen:  In Jezus’ naam, Amen 

 
Zingen: Nieuw Liedboek 84a – Wat hou ik van Uw Huis 
 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. 
 

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. 
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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. 
 

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. 

 
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! 
 
Gebed 
 
Genadeverkondiging 
 
Gebed om de opening van de Bijbel 
 
Schriftlezing: 2 Samuel 13: 1 – 22 

1 Enige tijd later gebeurde het volgende. Absalom, een zoon van David, had een zuster die Tamar 
heette. Ze was heel mooi. Amnon, de oudste zoon van David, werd verliefd op haar. 2 Maar omdat 
ze als jong meisje onder streng toezicht stond, zag hij geen kans om haar te benaderen. Hij werd 
bijna ziek van verlangen naar zijn halfzuster. 3 Nu was Amnon bevriend met zijn neef Jonadab, de 
zoon van Davids broer Sima, en deze Jonadab was iemand met veel ervaring. 4 ‘Zeg eens, Amnon,’ 
vroeg hij aan de koningszoon, ‘waarom ben je toch al dagenlang zo neerslachtig?’ Amnon 
antwoordde: ‘Omdat ik verliefd ben op Tamar, de zuster van mijn broer Absalom.’ 5 Jonadab raadde 
hem aan: ‘Ga op je bed liggen en doe alsof je ziek bent. Wanneer je vader dan naar je komt kijken, 
moet je tegen hem zeggen: “Kon Tamar maar komen om me te eten te geven. Als zij hier iets 
versterkends klaarmaakt zodat ik het met eigen ogen kan zien, dan zal ik wel eten.”’ 6 Dus ging 
Amnon op bed liggen en deed hij alsof hij ziek was. Toen de koning naar hem kwam kijken, zei 
Amnon tegen hem: ‘Kon Tamar maar komen en hier twee hartenkoeken klaarmaken. Als zij ze me 
aanreikt, zal ik wel eten.’ 7 Meteen stuurde David een boodschap naar Tamar: ‘Ga vlug naar Amnon 
en maak iets versterkends voor hem klaar.’ 8 Tamar ging naar het huis van haar broer Amnon. 
Terwijl hij op bed bleef liggen, maakte ze deeg, kneedde het en vormde er onder zijn ogen harten 
van. Toen ze de hartenkoeken gebakken had, 9 zette ze de schaal klaar, maar Amnon weigerde te 
eten. Hij stuurde alle aanwezigen weg 10 en zei toen tegen Tamar: ‘Breng de koeken hier en reik ze 
me met je eigen handen aan.’ Tamar bracht de hartenkoeken naar het slaapvertrek van haar broer 
Amnon 11 en hield ze hem voor. Maar hij greep haar beet en zei tegen haar: ‘Kom, mijn zusje, kom 
bij me liggen.’ 12 Ze smeekte: ‘Nee, mijn broer, laat dat! Raak me niet aan! Zoiets schandelijks doet 
men in Israël toch niet! 13 Denk eens aan mij, wat moet er van me worden als ik van mijn eer ben 
beroofd? En denk eens aan jezelf, heel Israël zal schande van je spreken. Praat toch eerst met de 
koning, hij zal jou mijn hand heus niet weigeren.’ 14 Maar hij wilde niet luisteren naar wat ze zei, en 
hij overweldigde haar en onteerde haar en verkrachtte haar. 15 Meteen welde een diepe haat in 
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Amnon op. Hij haatte haar zelfs meer dan hij haar eerst had liefgehad. ‘Sta op, ga weg!’ beet hij 
haar toe.16 Tamar riep uit: ‘Dat kun je niet doen! Me wegsturen is nog erger dan het andere dat je 
me al hebt aangedaan.’ Maar hij wilde niet naar haar luisteren. 17 Hij riep zijn bediende en zei: 
‘Laat die vrouw uit mijn ogen verdwijnen. Zet haar het huis uit en doe de deur achter haar op slot.’ 
18 Tamar droeg een veelkleurig gewaad, zoals de jonge, huwbare koningsdochters dat als overkleed 
droegen. Toen Amnons bediende haar op straat had gezet en de deur achter haar had vergrendeld, 
19 wierp ze stof over haar hoofd en scheurde ze haar veelkleurig kleed. Ze greep naar haar hoofd en 
liep jammerend naar huis. 20 Daar vroeg haar broer Absalom haar: ‘Is Amnon je te na gekomen? 
Zwijg dan, zusje, hij is je broer; je doet er beter aan het te laten rusten.’ Tamar bleef voortaan bij 
haar broer Absalom, van het leven afgesneden. 21 Toen koning David hoorde wat er gebeurd was, 
werd hij woedend. 22 Absalom sprak er niet met Amnon over, er viel tussen hen geen onvertogen 
woord, maar hij haatte hem omdat hij zijn zuster Tamar had onteerd. 

 
Zingen: Psalm 86: 6  
 Zie, o God, de trotse bende 

die mijn leven tracht te schenden, 
die in mateloos geweld 
U zich niet voor ogen stelt. 
Kome, Heer, mij uw genade, 
uw barmhartigheid te stade. 
Trouw zijt Gij in wat Gij doet, 
Gij zijt onvoorstelbaar goed. 

 
Schriftlezing: Efeziërs 5: 3 – 9 

3 Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid, of van hebzucht – deze dingen horen 
niet bij heiligen. 4 Ook dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal is ongepast – spreek liever 
woorden van dank. 5 Want u moet goed weten dat iemand die in ontucht leeft, zedeloos of 
hebzuchtig is – dat is allemaal afgoderij – geen deel kan hebben aan het koninkrijk van Christus en 
van God. 6 Laat u door niemand met loze woorden misleiden, want wie God ongehoorzaam is, 
wordt getroffen door zijn toorn. 7 Gedraag u dus niet zoals zijn, 8 want eens was u duisternis maar 
nu ben u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen in het licht. 9 Het licht brengt 
goedheid voort en gerechtigheid en waarheid.   

 
Zingen: Opwekking 244 – Welzalig de man die niet wandelt 
 Welzalig de man, die niet wandelt 

In de raad der goddelozen. 
Die niet staat op de weg der zondaars, 
Noch zit in de kring der spotters, 
Maar aan des Heren wet 
Zijn welgevallen heeft. 
En diens wet overpeinst 
Bij dag en bij nacht. 
Want hij is als een boom 
Geplant aan waterstromen. 
Die zijn vrucht geeft op tijd, 
Welks loof niet verwelkt, alles gelukt. 

 
Verkondiging 
 
Zingen: Nieuw Liedboek 221 – Zo vriendelijk en veilig als het licht 

Zo vriendelijk en veilig als het licht 
zo als een mantel om mij heen geslagen 
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht 
ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen, 
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dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen. 

 
Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
waakt over mij en over al mijn gangen. 
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 

 
Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt, en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw zoon besteden. 
Weest Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen: Gezang 456: 1 
 Zegen ons Algoede, 

neem ons in uw hoede 
en verhef uw aangezicht 
over ons en geef ons licht. 

 
Zegen 
 
Zingen: Gezang 456: 3 
 Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 
 
Liederen voor buiten: 
 
Zingen: Nieuw liedboek 416 – Ga met God en Hij zal met je zijn 
 Ga met God en Hij zal met je zijn 

jou nabij op al je wegen 
met Zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
bij gevaar, in bange tijden 
over jou Zijn vleugels spreiden 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
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Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten 
in Zijn naam elkaar begroeten 
Ga met God en Hij zal met je zijn 

 
Zingen: Op Toonhoogte 125 – Groot is Uw trouw o Heer 

Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu.  

 
Refrein: 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond.  

 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.  

 
Refrein 
 


