
Gereformeerde Kerk Genderen 

   
  Liturgie voor zondag 6 maart 2022 

Ochtenddienst 09:30 uur / GKG (tevens via internet te beluisteren) 

Voorganger  ds. E.J. v.d. Brink 

Organist Henk Teuling Koster Adriaan Vos 

KND 1-2-3 / 4-5-6  Beamer Jeroen van Wees 

Koffiedrinken Ja Camera Marjon van Wees 

Opmerkingen 
1e Lijdenszondag 
Thema: Ik geloof… in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde 

 

Zingen voor de dienst (beginnen 9:20 uur): 
 
Zingen: Evangelische Liedbundel 476 
 
Zingen: Opwekking 407: 1 en 2 
 
Aanleren lied van de maand: Lied 560 (Hij ging die weg zo eenzaam) 
 
Mededelingen en welkom ouderling van dienst 
 
Zingen: Psalm 8: 3, 4 en 6 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Als klein gloria zingen: Opwekking 277 (1x) 
 
Gebed van verootmoediging 
 
Zingen als genadeverkondiging: Lied 560 
 
Samenvatting van de wet 
 
Gebed om de werking van de Heilige Geest 
 
Inleiding thema 
 
Zingen: Evangelische Liedbundel 40: 1, 2, 4, 5 en 6 / vertrek naar knd  
 
Schriftlezing: Genesis 1: 1 t/m 2: 4 (NBV) 
 
Zingen als geloofsbelijdenis (staande): Hemelhoog 344: 1, Hemelhoog 367: 1 en Gezang 460: 2 en 5 
 
Verkondiging 

Op twee dia’s voor tijdens de verkondiging: 
Vraag en antwoord 25 uit de Gewone Catechismus (2019): 

 
Vraag: Wat bedoel je als je zegt dat God de wereld heeft gemaakt – de evolutietheorie zegt toch 
dat alles spontaan ontwikkeld is? 
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Antwoord: Ik geloof dat alles wat bestaat, is voortgekomen uit een idee van God, dat alle variatie 
tussen planten, dieren en mensen door Hem is bedacht. Of het nu kort of lang heeft geduurd, of 
alle soorten apart zijn gemaakt of dat ze uit elkaar zijn voortgekomen, dat doet niets af van de 
liefdevolle bedoeling waarmee God deze wereld, en ook mij, tot Zijn eer gemaakt heeft. 

 
Meditatief orgelspel 
 
Zingen: Gezang 479: 1 en 3 en direct aansluitend Gezang 480: 1 
 
Terugkomst uit knd, evt. gesprekje (gebedsintenties) 
 
Zingen kinderlied van de maand: Hemelhoog 163 
 
Dank- en voorbeden 
 
Aankondiging kinderen ophalen van oppas 
 
Collecten 
 
Zingen: Gezang 258: 1 (op de melodie van Gezang 259) en Gezang 259: 2 
 
Zegen 
 
Zingen: Lied 425 
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  Liturgie voor zondag 6 maart 2022 

Avonddienst 18:30 uur / GKG (tevens via internet te beluisteren) 

Voorganger  ds. E.J. v.d. Brink 

Organist Henk Teuling Koster Adriaan Vos 

KND  Beamer Jeroen van Wees 

Koffiedrinken  Camera Marjon van Wees 

Opmerkingen Gemeentedienst m.m.v. Henk Teuling en muziekgroep 

 

Oefenen voor de dienst (slotlied): HH 386, alternatieve tekst van Sela: 
“Kom je mee en volg je Mij? 
Ik roep je bij je naam. 
Zul je gaan waar Ik je leid? 
Ik maak je nieuw voortaan. 
Laat Mijn diepe liefde zien; 
laat zo zien dat jij Mij dient. 
Laat Mijn leven groeien 
diep in jou en blijf in Mij. 

  

Laat je blinde mensen zien 
en maak je slaven vrij? 
Help je armen ongezien 
en doe je dat voor Mij? 
Doe je vreemdelingen recht, 
zoals Ik je heb gezegd? 
Ik beantwoord hun gebed 
in jou en jij in Mij. 

Laat je achter wie je was 
en leef je nu voor Mij? 
Want je wint je leven pas 
als jij het vindt in Mij. 
En Mijn liefde spoort je aan 
om de wereld in te gaan. 
Dan raak Ik de mensen aan 
in jou en jij in Mij.” 

  

Heer, Uw roepstem echoot door; 
U roept mij bij mijn naam. 
Leer mij volgen in Uw spoor 
en maak mij nieuw voortaan. 
Geef mij steeds opnieuw de moed, 
want mijn hart weet: U bent goed. 
Ik heb lief en leef en groei 
in U en U in mij. 

Mededelingen en welkom ouderling van dienst 
 
Zingen: Psalm 84, in de versie van Opwekking 715 
 
Zingen: Hemelhoog 495 (1e keer Onze hulp… t/m … Geest in ons.  door voorganger), liedtekst pas daarna 
tonen 
 
Gebed, besloten door te: 
 
Zingen: Opwekking 754  
 
Zingen: Hemelhoog 533 
 
Stil gebed 
 
Zingen: Hemelhoog 278 
 
Schriftlezing: Jesaja 58: 1-11 en Micha 6: 6-8 (NBV) 
 
Verkondiging 
 
Meditatieve muziek 
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Luisteren (vers 1 en 2, refrein) en zingen (vers 3 en 4, refrein): Heer, ontferm U over ons 
Heer, laat er méér ontferming zijn, 
in een wereld vol van lijden, groot en 
klein, 
als toonbeeld van barmhartigheid, 
in woord en daad en wereldwijd. 

Heer, laat uw kerk als Christus zijn, 
voor de wereld zuiver, geloofwaardig zijn. 
met liefde voor uw Koninkrijk; 
uw kerk te zijn in elke tijd. 

 
Refrein: 
Heer ontferm U over ons. 
In ons midden, in ons bidden. 
Uw ontferming die ons drijft, 
wekt in ons bewogenheid. 
  
Heer, laat ons méér een dienaar zijn, 
voor allen die behoeftig, arm en 
kwetsbaar zijn. 
met hartstocht voor gerechtigheid, 
met daden van barmhartigheid. 
  

Heer zie ook ons bewogen aan, 
waar wij tastend, zoekend door het leven 
gaan. 
In moeite en onzekerheid; 
blijf bij ons Heer, nu en altijd. 
Refrein 

 
Zingen: Hemelhoog 162 
 
Dank- en voorbeden 
 
Als geloofsbelijdenis zingen (staande): Hemelhoog 332 
 
Collecten 
 
Zingen: Hemelhoog 386 – tekst zie lied gezongen voor de dienst 
 
Zegen 
 
Zingen: Gods zegen voor jou 

Gods liefde draagt jou. Zijn hand beschermt jou waar je ook bent of zal gaan. 
Ontvang Gods zegen over je leven: Vrede voor jou in zijn naam! 
 
Refrein: 
Gods zegen voor jou in de naam van Jezus: zijn vrede rust op jou. 
De Heilige Geest in de naam van Jezus, vervult, beschermt en zegent jou. 
  
Ga met Gods vrede. Deel in zijn zegen. Leef uit zijn volheid en kracht. 
Durf te geloven. Blijf op hem hopen: leef je geloof elke dag! 
Refrein 
 

 


