
Liturgie voor liturgie zondag 6 september 2020 

Gereformeerde Kerk Genderen 

Ochtenddienst – 09.30 uur / GKG 
 

Voorganger Ds. E.J. van den Brink Voorzang Hanneke van Woerden 
Organist Wim Branderhorst Techniek Danny van Olst 
Koster Dirk van Bergeijk Beamer Huib van Hemert 
Teksten Annemieke Vos Camera Mark Duister 
Bijzonderheden:  Voorbereiding Heilig Avondmaal 

 
-> Lied voor de dienst:   aanleren lied van de maand: Nieuw Liedboek 275  

1 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
en hoe onzegbaar ons nabij, 
Gij zijt gestadig met ons bezig, 
onder uw vleugels rusten wij. 
 
2 Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 
niet hoog en breed van ons vandaan, 
Gij zijt zo menselijk in ons midden 
dat Gij dit lied wel zult verstaan. 
 
3 Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
en niemand heeft u ooit gezien. 
Maar wij vermoeden en geloven  
dat Gij ons draag, dat Gij ons dienst. 
 
4 Gij zijt in alles diep verscholen, 
in al wat leeft en zich ontvouwt. 
Maar in de mensen wilt Gij wonen 
met hart en ziel aan ons getrouwd. 
 
5 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
waar ook ter wereld mensen zijn. 
Blijf zo genadig met ons bezig, 
tot wij in U volkomen zijn. 

 
Welkom en mededelingen door de Ouderling van Dienst 
 
Zingen: Psalm 33: 8  

Wij wachten stil op Gods ontferming, 
ons hart heeft zich in Hem verheugd. 
Hij komt te hulp en geeft bescherming, 
zijn heil'ge naam is onze vreugd. 
Laat te allen tijde 
uwe liefd' ons leiden, 
uw barmhartigheid. 
God, op wien wij wachten, 
geef ons moed en krachten 
nu en voor altijd. 

 
Stil gebed 
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Votum en groet  
Dominee:  Onze hulp is in de naam van de Heer 
Gemeente:   die hemel en aarde gemaakt heeft 
Dominee:   die trouw blijft tot in eeuwigheid 
Gemeente:  en die nooit loslaat wat Zijn hand begon. 
Dominee:  Genade zij u en vrede 

van God onze Vader  
en van Jezus Christus onze Heer 
door de Heilige Geest 

Gemeente:  Amen. 
 
Zingen kinderlied: Nieuw Liedboek 288 

Goedemorgen, welkom allemaal, 
ik met mijn en jij met jouw verhaal, 
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn, 
alles mag er zijn! 
 
God, ik vraag U, kom in onze kring, 
wees erbij wanneer ik bid en zing. 
Ik met mijn en U met uw verhaal 
verteld in mensentaal. 

 
Verootmoediging 
 
Stilte 
 
Vrijspraak: 
II Kronieken 7: 14 en 15  
En wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt 
en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het 
land genezen. Ja, ik zal opmerkzaam zijn en luisteren naar de gebeden die vanaf deze plaats tot mij worden 
gericht.     
 
Samenvatting van de wet   

Heb de Heer, uw God, lief  
met heel je hart  
en met heel je ziel    
en met heel je verstand  
en met heel je kracht.  
En je naaste als jezelf. 

 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Kinderen naar nevendienst (onder orgelspel) 

Schriftlezing: Handelingen 1: 1-14 
Jezus opgenomen in de hemel 
In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven, vanaf het begin tot 
aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen die hij door de heilige Geest 
had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk 
bewezen dat hij leefde; gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over 
het koninkrijk van God. Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf 
daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. 
Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.’ Zij die 
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bijeengekomen waren, vroegen hem: ‘Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël 
herstellen?’ Hij antwoordde: ‘Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft 
vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de 
heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea 
tot Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen 
omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging 
en zijn nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze 
zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is 
opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’ Daarop 
keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een 
sabbatsreis afstand. Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze 
verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolemeüs en Matteüs, 
Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon de IJveraar en Judas, de zoon van Jakobus. Vurig en eensgezind 
wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn 
broers. 
 
Preek 

Luisterlied: Lev - Bij u te zijn   
Wij kiezen om bij U te zijn 
en leggen ons het zwijgen op 
Want in de stilte horen wij 
de stem van u, van onze God 
Wij kiezen om bij U te zijn 
te luisteren naar uw harteklop 
Uw rust legt alle ruis in ons 
liefdevol het zwijgen op 
 
Wij kiezen om bij U te zijn, 
te zijn in Uw aanwezigheid 
Om dat ons hart vanuit zichzelf 
zo weinig met U bezig blijft. 
Wij kiezen om bij U te zijn 
we worden zo snel afgeleid 
vergeten waar het echt om draait: 
te zijn in uw aanwezigheid. 
 
In de aanwezigheid van de Aanwezige 
 
Wij kiezen om bij U te zijn 
waar anders komen wij tot rust. 
een hart dat ronddwaalt zonder doel 
raakt opgebrand en uitgeblust 
Wij kiezen om bij U te zijn: 
de bron van onze levenslust! 
Waar anders vinden wij een thuis 
Waar anders komen wij tot rust.   

 
Dank- en voorbeden 

Zingen:  Evangelische Liedbundel 93  
De zaligheid is van God, 
die samen met het Lam 
regeert op zijn troon. 
Eer en rijkdom, wijsheid en macht. 
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Heerlijkheid, sterkte en kracht. 
 
Refrein: 
Zij onze God ) 
voor eeuwig en eeuwig. )3x 
Amen! 
 
En wij de verlosten zijn sterk 
door 't woord van ons getuigenis. 
En wij roepen uit: 
Eer en rijkdom, wijsheid en macht. 
Heerlijkheid, sterkte en kracht. 
 
Refrein: 
Zij onze God ) 
voor eeuwig en eeuwig. )3x 
Amen! 

Zegen    

Allen: Amen 

 

Buiten zingen we: 
Nieuw Liedboek 275 (lied van de maand): 1, 4 en 5 

1 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
en hoe onzegbaar ons nabij, 
Gij zijt gestadig met ons bezig, 
onder uw vleugels rusten wij. 
 
4 Gij zijt in alles diep verscholen, 
in al wat leeft en zich ontvouwt. 
Maar in de mensen wilt Gij wonen 
met hart en ziel aan ons getrouwd. 
 
5 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
waar ook ter wereld mensen zijn. 
Blijf zo genadig met ons bezig, 
tot wij in U volkomen zijn. 

 
Gezang 477: 1 en 2 

1 Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
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als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 
2 Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 

 
EL 299: 1, 2 en 3 

Welk een vriend is onze Jezus, 
die in onze plaats wil staan. 
Welk een voorrecht dat ik door Hem, 
altijd vrij tot God mag gaan. 
Dikwijls derven wij veel vrede, 
dikwijls drukt ons zonde neer, 
juist omdat wij 't al niet brengen, 
in 't gebed tot onze Heer. 
 
Leidt de weg soms door verzoeking, 
dat ons hart in ’t strijduur beeft, 
gaan wij dan met al ons strijden 
tot Hem die verlossing geeft. 
Kan een vriend ooit trouwer wezen 
dan Hij, die ons lijden draagt? 
Jezus biedt ons aan genezing; 
Hij allen is ’t die ons schraagt. 
 
Zijn wij zwak, belast, beladen 
en terneer gedrukt door zorg. 
Dierb're Heiland, onze toevlucht, 
Gij zijt onze hulp en borg. 
Als soms vrienden ons verlaten, 
gaan wij biddend tot de Heer, 
in Zijn armen zijn wij veilig, 
Hij verlaat ons nimmermeer.  


