
Liturgie voor 27 september 2020 

Hervormde Kerk / Gereformeerde Kerk  -  Genderen 

Zondag 27 september 2020 – OCHTENDDIENST: aanvang 09.30 uur vanuit GK 

Voorganger: Ds. A.W.W. de Ruiter  

 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Zingen intochtslied: Psalm 68: 7 

God zij geprezen met ontzag. 
Hij draagt ons leven dag aan dag, 
zijn naam is onze vrede. 
Hij is het die ons heeft gered, 
die ons in ruimte heeft gezet 
en leidt met vaste schreden. 
Hij die het licht roept in de nacht, 
Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
dat wordt ons niet ontnomen. 
Hij droeg ons door de diepte heen, 
de Here Here doet alleen 
ons aan de dood ontkomen. 

 
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 

 
Gebed van verootmoediging en Genadeverkondiging 

 

Zingen: Psalm 32: 3 

Gij zijt, o Heer, mijn schuilplaats en mijn haven, 
Gij zult aan mij al mijn beloften staven. 
Wat mij benauwt, Gij stelt U aan mijn zij, 
omringt met lied'ren van bevrijding mij! 
Gij zult mij voortaan door uw trouw bewaken, 
Gij zult mijn leven vol van vreugde maken. 
Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan, 
Gij gaat mij voor, Gij maakt voor mij ruim baan. 

 

Lezing van de wet / leefregel 

 
Zingen: Psalm 32: 4 

Zo spreekt de Heer: "Mijn weg zal Ik u wijzen, 
u ziet mijn oog, waarheen gij ook zult reizen. 
Wees niet een dier dat koppig tegenstreeft, 
zich slechts aan toom en bit gewonnen geeft". 
Wie God ontvliedt heeft ondergang te vrezen- 
wie tot Hem komt, mag bij Hem veilig wezen. 
Gij die oprecht van hart en wandel zijt, 
verheugt u in den Heer te allen tijd! 

 
Gebed om verlichting met de heilige Geest 
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Schriftlezing: 1 Samuël 16: 14-23 

14 De geest van de HEER had Saul verlaten; in plaats daarvan stuurde de HEER hem een kwade 

geest, die hem kwelde. 15 Zijn hovelingen zeiden tegen hem: ‘Het is duidelijk dat u door een kwade 

geest wordt gekweld. 16 U hebt maar te bevelen, heer, en uw dienaren staan klaar om iemand voor 

u te zoeken die lier kan spelen. Hij kan dan muziek voor u maken wanneer u door de kwade geest 

van God wordt bezocht; dat zal u goeddoen.’ 17 ‘Doe dat,’ zei Saul. ‘Zoek iemand voor me uit die 

goed kan spelen en laat hem bij me komen.’ 18 ‘Ik weet iemand die goed kan spelen,’ zei een van de 

hovelingen. ‘Hij is een zoon van Isaï uit Betlehem. Hij behoort tot een voorname familie en is een 

goed krijgsman, en hij is welbespraakt en goedgebouwd. Bovendien staat de HEER hem bij.’ 19 Saul 

stuurde boden naar Isaï met het verzoek: ‘Stuur me uw zoon David, die uw schapen en geiten 

hoedt.’ 20 Isaï gaf zijn zoon David voor Saul een ezel beladen met brood mee, en ook een zak wijn en 

een geitenbokje. 21 Zo kwam David bij Saul in dienst. Saul raakte zeer op hem gesteld en benoemde 

hem tot zijn wapendrager. 22 Aan Isaï liet hij vragen: ‘Ik ben zeer tevreden over uw zoon. Mag hij 

voorgoed bij mij in dienst komen?’ 23 En steeds wanneer de geest van God Saul overmande, nam 

David zijn lier en tokkelde op de snaren. Dat luchtte Saul op en het deed hem goed: de kwade geest 

liet hem dan voor even met rust. 

 
Zingen: Psalm 121: 1, 3 en 4 

1. Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp 
vandaan? 
Mijn hulp is van mijn Here, die 
dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal 
niet slapen. 

 
4. De Heer zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u 
hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, in eeuwigheid 
bewaren 

3. De Heer brengt al uw heil tot stand, 
des daags en in de nacht houdt Hij voor u de 
wacht. 
uw schaduw aan uw rechterhand; 
de zon zal U niet schaden, 
de maan doet niets ten kwade. 
 
 
 
 

 
 

 

Schriftlezing: Psalm 121: 1-6 

1 Een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? 2 Mijn hulp komt 
van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft. 3 Hij zal je voet niet laten wankelen, hij zal niet 
sluimeren, je wachter. 4 Nee, hij sluimert niet, hij slaapt niet, de wachter van Israël. 
5 De HEER is je wachter, de HEER is de schaduw aan je rechterhand: 6 overdag kan de zon je niet 
steken, bij nacht de maan je niet schaden. 

 
Zingen: Gezang 427: 6, 7 

6. Wel kan zijn hulp vertragen, 
en 't schijnt soms in de nacht, 
alsof geen licht zal dagen, 
alsof geen troost u wacht, 
als u de angst doet beven 
dat God u niet meer kent, 
dat Hij zich van uw leven 
voorgoed heeft afgewend. 

 

7. Maar blijft gij met vertrouwen 
naar God zien in de nacht; 
dan doet Hij u aanschouwen 
wat gij het minst verwacht. 
Eens zal Hij u bevrijden 
ook van de zwaarste last, 
houd moedig bij het strijden 
aan zijn beloften vast. 
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Verkondiging: De biddende, muzikale wapendrager van de Koning 
 
Zingen: Gezang 479: 1, 3 en 4 

1. Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzeek're zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 
4. Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 

3. Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
't Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 

 
 
 
 
 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen: Gezang 44: 1, 2 

1. Dankt, dankt nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 

 

2. Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


