
Liturgie voor 26 juli 2020 

Hervormde Kerk / Gereformeerde Kerk  -  Genderen 

Zondag 26 juli 2020 – AVONDDIENST: aanvang 18.30 uur vanuit GK 

Voorganger:  Ds. T.C. Wielsma 
 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Zingen: Psalm 8: 1, 2, 5 en 6 
 Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 

hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven- 
machtige God, Gij die uw majesteit 
ten hemel over ons hebt uitgebreid. 

 
   Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken, 

maar in de mond van kind'ren doet Gij klinken 
uw machtig heil, zo maakt G' uw vijand stil 
en doet uw haters buigen voor uw wil. 

 
Al wat er land of water heeft tot woning, 
het moet de mens erkennen als zijn koning; 
vogels en wild en al 't geduldig vee 
en wat er wemelt in de wijde zee. 

 
   Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 

hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven. 
Heer, onze God, hoe vol van majesteit 
hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid. 
Terug naar boven 

 
Stil gebed, votum en groet 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing uit NBG-vertaling 1951: Micha 6: 1 t/m 8 

1 Hoort toch wat de Here zegt: Sta op, treed als aanklager op ten aanhoren van de bergen, en laat 
de heuvelen uw stem vernemen. 2 Hoort, gij bergen, de aanklacht des Heren, ook gij, onwrikbare 
grondvesten der aarde. Want de Here heeft een aanklacht tegen zijn volk, en met Israël wil Hij een 
rechtsgeding aangaan. 
3 Mijn volk, wat heb Ik u aangedaan en waarmede heb Ik u vermoeid? Getuig tegen Mij! 4 Immers 
heb Ik u gevoerd uit het land Egypte en uit het slavenhuis heb Ik u verlost, en Ik zond voor u heen 
Mozes, Aäron en Mirjam. 5 Mijn volk, gedenk toch wat Balak, de koning van Moab, beraamde en 
wat Bileam, de zoon van Beor, hem antwoordde – van Sittim tot Gilgal, opdat gij het volle recht des 
Heren moogt erkennen. 
6 Waarmede zal ik de Here tegemoet treden en mij buigen voor God in den hoge? Zal ik Hem 
tegemoet treden met brandofferen, met éénjarige kalveren? 7 Zal de Here welgevallen hebben aan 
duizenden rammen, aan tienduizenden oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn 
overtreding, de vrucht van mijn schoot voor de zonde mijner ziel? 8 Hij heeft u bekendgemaakt, o 
mens, wat goed is en wat de Here van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te 
hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God. 

 
Zingen: Evangelische Liedbundel 307: 1 

Wij die met eigen ogen 
de aarde zien verscheurd, 
maar blind en onmeedogend 
ontkennen wat gebeurt 
dat oorlog is geboden 
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en vrede niet mag zijn, 
dat mensen mensen doden, 
dat wij die mensen zijn. 

 
Schriftlezing uit NBG-vertaling 1951: Romeinen 13: 8 t/m 10 

8 Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet 
vervuld. 9 Want de geboden: gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij 
zult niet begeren en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord: gij zult uw 
naaste liefhebben als uzelf. 10 De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de 
vervulling der wet. 

 
Zingen: Evangelische Liedbundel 307: 3 
 Dat wij toch niet vergeten 

waartoe wij zijn gemaakt, 
dat diep in ons geweten 
opnieuw het licht ontwaakt. 
Dat in ons wordt herschapen 
de geest die overleeft. 
Dat onze lieve aarde 
nog kans op redding heeft. 

 
Verkondiging 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Gezang 341: 3 
 God, die uw woord gegeven, 

uw Zoon gezonden hebt 
en naar zijn beeld het leven 
van wie U kent herschept, 
wees door uw Geest met allen 
die hebben ja gezegd, 
dat zij die staan niet vallen. 
Maak Gij ons trouw en echt. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Luisteren slotlied 
 
Zegen 
 Amen, amen, amen! 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


