
Liturgie voor zondag 12 juli 

Gereformeerde Kerk Genderen 

Ochtenddienst – 09.30 uur / GKG 

 

Voorganger Dhr. J. Veltrop, Vianen Voorzang Hanneke van Woerden (coördinatie) 

Organist Wim Branderhorst Techniek Danny van Olst 

Koster Jan Rozenbrand Beamer Rob Schouten 

Teksten Annemieke / Nienke Camera Jeroen Stout 

Bijzonderheden:    

 

Welkom en mededelingen door de Ouderling van Dienst  

 
Intochtlied: Ps. 105: 1+3 (Looft God de Heer en laat ons blijde: orgel en zanggroep) 

    
Stil gebed        
Bemoediging en groet      
 

Opwekking 167: 1+2 (Samen in de naam van Jezus: orgel en zanggroep) 
 
Verootmoedigingsgebed 

Gez. 313: 1+2+4+6+7 (Zonne der gerechtigheid: orgel en zanggroep) 
 
Woord van vergeving 

Opwekking 123 (Groot is uw trouw o Heer: orgel en zanggroep) 
 
Regel der dankbaarheid 

Ps. 86: 4 (Leer mij naar uw wil te handlen: orgel en zanggroep) 
 
Gebed om de werking van de Heilige Geest 
 
Lezing: Jeremia 10: 18-23 (NBG vertaling) 
 

➢ Gez. 304 (God is getrouw: Nederland Zingt Grote kerk Breda / 2.58) 
https://youtu.be/pvxqfW59Scc 

 
Verkondiging:  Tekst: Jeremia 10: 23 
 

Meditatief orgelspel 
Gez. 291 (Nooit kan ’t geloof te veel verwachten: orgel en zanggroep) 

 
Dankzegging en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 

➢ Gez. 432 (Wat God doet, dat is welgedaan: Nederland Zingt Nijmegen / 3.39) 
https://youtu.be/WPy9FoBT6WQ 

 

Zegen   

 

 

 

  



Liturgie voor zondag 12 juli 

Gereformeerde Kerk Genderen 

Gezamenlijke avonddienst – 16.00 uur/ Openluchtdienst 

Voorganger (H) Ds. J. Tiggelman, Rijnsburg Voorzang  

Organist BAND Techniek Danny van Olst 

Koster Jan Rozenbrand Beamer Rob Schouten 

Teksten Annemieke / Nienke Camera Jeroen Stout 

Bijzonderheden:   m.m.v. Zanggroep One Desire / na afloop picknick 

 

Voor de dienst: Opw 815 
 

Aanvangslied:  Opw 797: ‘Breng ons samen’ 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Direct aansluitend: 

Lied: Votum en groet (Sela) 
 
Wetslezing en genadeverkondiging 
 

Lied: Opw 464 ‘Wees stil’ 
 
Moment met de kinderen 
 

Kinderlied(eren):  nog uit te zoeken door band/commissie 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Schriftlezing: Romeinen 6: 1-20(HSV), kern: vs. 15-19 
 

Lied: Opw 705 ‘Toon mijn liefde’  
 
Verkondiging 
 

Lied: ‘No longer slaves’ 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van gaven 

Band speelt: “Ik wens jou’ 
 

Slotlied: Opw 733 ’10.000 redenen’ 
 
Heenzending en zegen 
 
Band speelt na afloop 
 

 

 

 

 



Liturgie voor zondag 12 juli 

Gereformeerde Kerk Genderen 

 
Tekst Romeinen 6: 1-20 (HSV) 
1Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? 
2Volstrekt niet! Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? 
3Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? 
4Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt 
tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. 
5Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook 
aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding. 
6Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde 
tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. 
7Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. 
8Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven. 
9Wij weten toch dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer 
over Hem. 
10Want wat Zijn sterven betreft, is Hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven, en wat Zijn leven 
betreft, leeft Hij voor God. 
11Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze 
Heere. 
12Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. 
13En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter 
beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van 
gerechtigheid zijn voor God. 
14Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. 
15Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet maar onder de genade zijn? Volstrekt niet! 
16Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u 
gehoorzaamt: óf van de zonde, tot de dood, óf van de gehoorzaamheid, tot gerechtigheid? 
17Maar God zij dank: u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan 
het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. 
18En, vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. 
19Ik spreek op menselijke wijze vanwege de zwakheid van uw vlees. Want zoals u uw leden beschikbaar 
gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de ene wetteloosheid tot de andere wetteloosheid, stel 
zo nu uw leden beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid, tot heiliging. 
20Want toen u slaaf van de zonde was, was u vrij ten aanzien van de gerechtigheid. 
 
 


