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Hervormde Kerk / Gereformeerde Kerk  -  Genderen 

Zondag 26 juli 2020 – OCHTENDDIENST: aanvang 09.30 uur vanuit GK 

Voorganger:  Ds. W. van Herwijnen 
 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Luisteren: Nieuw Liedboek 99: 1,4 en 8 

God is koning, Hij  
sticht zijn heerschappij. 
Volken hoor zijn stem.  
Buig u, beef voor Hem, 
die met macht gekroond  
op de cherubs troont. 
Aarde, word bewogen, 
beef voor zijn vermogen. 

 
Maak Hem altezaam  
groot, verhef zijn naam. 
Buig u voor Hem neer, 
kniel voor Israëls Heer. 
Aan zijn voeten reik 
Hem uw huldeblijk. 
Heilig, hoog in ere  
is de Heer der heren. 

 
Maak Hem nu tezaam 
groot, verhef zijn naam. 
Buig u voor Hem neer,  
Hij is onze Heer, 
die met macht gekroond 
op de Sion troont. 
Houd Hem hoog in ere!  
Heilig is de Here. 

 
Stil gebed, bemoediging en groet met Klein Gloria 
 Ere zij de Vader en de Zoon  

en de Heilige Geest  
Als in den beginne  
nu en immer  
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.  
Amen 

 
Luisteren: Evangelische Liedbundel 209: 1, 2 en 3  

Kom in mijn hart, kom in mijn hart 
kom iedere macht onttronen. 
Aan U de kroon! Kom, Vader, Zoon, 
mijn hart door uw Geest bewonen. 

 
Reinig mijn hart, reinig mijn hart 
in bronnen van uw genade; 
Uw Woord geneest; uw bloed, uw Geest - 
zij stuiten de stroom van ’t kwade. 

 
Heer van mijn hart, Heer van mijn hart, 
blijf eeuwig daar resideren. 
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Houd Gij er hof. Laat liefde’ en lof 
en vrede vandaar regeren. 

 
Leefregel: 1 Petrus 3: 8-12 

8 Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en 
zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn. 9 Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u 
wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want 
daartoe bent u geroepen. 10 Immers: ‘Wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster 
of leugens over zijn lippen laten komen, 11 hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen, 
en voortdurend vrede nastreven. 12 Want de Heer verliest de rechtvaardigen niet uit het oog en 
luistert naar hun gebeden, maar hij keert zich tegen wie kwaad doen.’ 

 
Zingen: Hemelhoog 420 – Heer wijs mij uw weg 

Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 

 
Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. 

  
Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en 
Geest mijn hart en leven aan. 
 
Heer toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft. 

 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Schriftlezing: Openbaring 6 

1 Toen zag ik dit: het lam verbrak een van de zeven zegels en ik hoorde een van de vier wezens 
roepen met een geluid als een donderslag: ‘Kom!’ 2 Ik zag dit: een wit paard met een ruiter, die een 
boog droeg. Hij kreeg een zegekrans en trok op als een overwinnaar, de overwinning tegemoet. 3 
Toen het lam het tweede zegel verbrak, hoorde ik het tweede wezen zeggen: ‘Kom!’ 4 Er verscheen 
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een ander, vuurrood paard. De ruiter kreeg de opdracht om de vrede uit de wereld te verdrijven, 
zodat men elkaar zou afslachten. Hij kreeg een groot zwaard. 5 Toen het derde zegel werd 
verbroken, hoorde ik het derde wezen zeggen: ‘Kom!’ Ik zag dit: een zwart paard met een ruiter, die 
een weegschaal in zijn hand hield. 6 Te midden van de vier wezens hoorde ik iets als een stem 
zeggen: ‘Een dagloon voor een portie tarwe en hetzelfde bedrag voor drie porties gerst. Maar laat 
wijn en olijfolie ongemoeid.’ 7 Toen het vierde zegel werd verbroken, hoorde ik het vierde wezen 
zeggen: ‘Kom!’ 8 Toen zag ik een vaalgeel paard. De ruiter heette Dood, en Dodenrijk vergezelde 
hem. Zij kregen toestemming om op een vierde deel van de aarde dood en verderf te zaaien, door 
middel van het zwaard, hongersnood, dodelijke ziekten en wilde dieren. 
9 Toen het lam het vijfde zegel verbrak, zag ik aan de voet van het altaar de zielen van al degenen 
die geslacht waren omdat ze over God hadden gesproken en vanwege hun getuigenis. 10 Ze riepen 
luid: ‘O heilige en betrouwbare Heer, wanneer zult u de mensen die op aarde leven eindelijk straffen 
en ons bloed op hen wreken?’ 11 Ieder van hen kreeg witte kleren. Verder werd hun gezegd nog een 
korte tijd geduld te hebben, totdat ook de andere dienaren, hun broeders en zusters die net als zij 
zouden worden gedood, zich bij hen gevoegd zouden hebben. 
12 Ik zag, toen het zesde zegel verbroken werd, hoe er een zware aardbeving kwam. De zon werd 
zwart als een rouwkleed en de maan werd bloedrood. 13 De sterren vielen op de aarde, zoals late 
vijgen die door een stormwind van de boom worden gerukt. 14 De hemel scheurde los en rolde zich 
als een boekrol op. Geen berg of eiland bleef op zijn plaats. 15 Koningen, machthebbers, 
legeraanvoerders, rijken, aanzienlijken, slaven en vrije mensen, iedereen trachtte zich te verbergen 
in grotten en tussen de rotsen in de bergen. 16 Ze riepen de bergen en de rotsen toe: ‘Val op ons 
neer! Verberg ons voor het oog van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam! 17 Want 
nu is de grote dag van hun toorn aangebroken, en wie kan die doorstaan?’ 

 
Zingen: Hemelhoog 460 – Hoe wonderlijk mooi 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

  
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

  
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

  
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

  
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

 
Verkondiging met als thema ‘Het vaalgele paard.’ 
 
Zingen: Nieuw Liedboek 968: 1, 2 en 4 

De ware kerk des Heren, 
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in Hem alleen gegrond, 
geschapen Hem ter ere, 
de bruid van zijn verbond, 
dankt aan zijn dood het leven. 
Hij is haar bruidegom. 
Want God, zo staat geschreven, 
zag naar zijn dienstmaagd om. 

 
Door God bijeen vergaderd, 
één volk dat Hem behoort, 
als kinderen van één Vader; 
één doop, één Geest, één woord. 
Zo offert allerwege 
de kerk U lof en prijs. 
Eén naam is aller zegen, 
één brood is aller spijs. 

 
In ’t woeden aller tijden 
is nooit het lied verstomd, 
Gods hoede zal ons leiden, 
de volle vrede komt! 
Geloven wordt aanschouwen, 
als uit de hemel daalt 
de bruid, de hoge vrouwe, 
de kerk die zegepraalt. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen: Liedboek voor de kerken 257  

Halleluja, eeuwig dank en ere, 
lof, aanbidding, wijsheid, kracht, 
word' op aard' en in de hemel, Here, 
voor uw liefd' U toegebracht! 
Vader, sla ons steeds in liefde gade; 
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade; 
uw gemeenschap, Geest van God, 
amen, zij ons eeuwig lot! 

 
Zegen 
 
Liederen voor buiten: zie volgende pagina 
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Liederen voor buiten: 
 
Zingen: Liedboek 1973 – Gezang 296: 1 en 2 

Ik kom met haast, roept Jezus' stem. 
Hij heeft de dood verslagen. 
Nu zal al wie gelooft in Hem 
de kroon des levens dragen. 
Wijk niet van Hem. 
Hoor naar zijn stem. 
Reeds wenken ons van boven 
de scharen, die Hem loven. 

 
   Ik kom met haast, Ik kom! Houd vast 

wat Ik u heb gegeven. 
Er blijft bij alle aardse last 
een open deur ten leven. 
Werp van u af 
wat ik niet gaf. 
Blijf u standvastig scharen 
bij wie mijn woord bewaren. 

 
Zingen: Hemelhoog 721: 1, 2 en 3 

Er is een dag, 
waar al wat leeft al lang op wacht, 
een dag van blijdschap,  
als heel de schepping wordt bevrijd. 
En op die dag, 
dan komt de Heer en haalt zijn bruid, 
die rein en stralend 
Opgaat in zijn heerlijkheid. 

 
Er klinkt geschal, 
wanneer de graven opengaan 
en doden opstaan, 
voor eeuwig levend door zijn kracht. 
Hun aardse tent 
wordt nu bekleed met heerlijkheid, 
de dood verzwolgen, 
overwonnen voor altijd. 

 
Spoedig zullen wij Hem zien 
en voor altijd op Hem lijken 
en Jezus kennen zoals Hij is, amen! 
Nooit meer tranen, nooit meer pijn, 
want wij zullen met Hem leven 
in zijn nabijheid, voor altijd. 
Amen, amen! 

 
 


