
Liturgie voor zondag 19 september 

Gereformeerde Kerk Genderen 

Ochtenddienst 09.30 uur / GKG (tevens via internet te beluisteren) 

Voorganger  Ds. Joost van den Brink 

Organist Gijsbert Nieuwkoop Band Yada Yeshua 

Koster Peer Vos Techniek ? 

KND 1-2-3 en 4-5-6 en 7-8 Beamer Jeroen van Wees 

Na de dienst Startactiviteiten  Camera Marjon van Wees 

Opm. Startzondag Focus 5-1 / Thema: Wij zijn anders door Jezus 

 
Voor de dienst: 

Orgelspel 
9.25: Zingen: OL 855 (Yada Yeshua) 

Mededelingen 

Zingen: Psalm 119: 5 en 10 (NPB) (orgel) 

Dit vraag ik van U, HEER: wees goed voor mij, 
Zodat ik levenslang uw pad zal kiezen. 
Breng mij de schoonheid van uw wetten bij; 
Laat mij ze nooit meer uit het oog verliezen. 
Ik ben niet thuis in deze maatschappij. 
Wat snak ik naar uw eerlijke adviezen! 
 

Fraai lijkt wat leeg blijkt – houd mij daar vandaan. 
Laat mij uw wegen gaan, dan zal ik leven. 
Houd uw belofte, zie uw dienaar aan! 
Goed is elk voorschrift dat u hebt gegeven. 
Al ben ik bang dat ik voor schut zal staan, 
Ik word door liefde voor uw wet gedreven. 

Stil gebed, votum als volgt (graag projecteren): 
Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer 
Gemeente:  Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Voorganger: Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
Gemeente:  En nooit loslaat het werk van Zijn handen. 
Allen:   Amen. 

Groet 
Zingen als lied van lofprijs en aanbidding: OL 474 (Niemand is als U)  

Gebed 
Zingen: EL 443 (Ik volg de Heer) en HH 481 (Hé luister mee) 

Kinderen naar voren 
Kinderen naar de nevendienst (onder orgelspel) 

Schriftlezing: 1 Petrus 1: 1-6 en 2: 11 (NBV) 

Verkondiging deel 1 

Zingen: Gz 441: 1, 7 en 12 (orgel) 

Verkondiging deel 2 
Tijdens verkondiging op aangeven projecteren: 
1 Petrus 1: 2-5 en 7b (vanaf …zo verwerft t/m einde vers) (NBV) (alles op 1 dia!!) 

 
Zingen: Gz 399: 3 en 6 (orgel) 

Wij zijn anders door Jezus in deze maatschappij, hoe dan?! 
Vertonen stukje film: 
https://youtu.be/lHYZAr7WunU   

Graag knippen: afspelen van 4:58 tot 6:23 (komt precies!      ) 
 
Kinderen komen terug uit de nevendienst (met gebedspunten) onder orgelspel 
Praatje met de kinderen 

Zingen: Luister goed naar Gods geboden (op mel. van EL 278) (orgel) 

https://youtu.be/lHYZAr7WunU


Liturgie voor zondag 19 september 

Gereformeerde Kerk Genderen 

 
Luister goed naar Gods geboden: 
(1) Dien alleen de HEERE! 
(2) Doe ze weg, die valse goden. 
(3) Houd Gods naam in ere! 
(4) Zet één dag per week apart 
om je rust te geven. 
Heb God lief met heel je hart 
en met heel je leven. 
 

(5) Heb respect voor beide ouders. 
(6) Laat elkaar in leven! 
(7) Blijf ook trouw aan wie je trouwde. 
(8) Geef wat je kunt geven! 
(9) Wees steeds eerlijk naar elkaar 
(10) en met ‘goed’ tevreden. 
Heb je naaste lief, bewaar 
met elkaar de vrede.

Dank- en voorbeden 

Mededelingen (vertonen ppt workshops) 

Zingen: OL 798 (Wij zijn het volk van God/ Hou vol) (Yada) 

Zegen 

Zingen: Gz 456: 3 

Orgelspel (vertonen ppt workshops) 

 
 

 

 

 

  



Liturgie voor zondag 19 september 

Gereformeerde Kerk Genderen 

Middagdienst 16.00 uur / BUITENdienst Meerhoek 8 

Voorganger Wim Grandia 

Organist  Band Inspiration 

Koster Peer Vos Techniek Bas van Mersbergen 

 (Kerk op schoot zaal 2) Beamer Jeroen van Wees 

Na de dienst BBQ vanaf 17.30 uur Camera Marjon van Wees 

Opm. Jeugddienst 

 

Mededelingen en Welkom (door JDC/ouderling van dienst)  
 

Voorzang: opwekking 801 het leven in mij 
 
Stilgebed + bemoediging en groet 
 

Zingen: opwekking 774 Ik verlang naar jezus 
 
Gebed om verlichting met de heilige geest 
 

Zingen: opwekking 693 vaste grond 
 
Schriftlezing: Lucas 9: 57-62 
 

Zingen: opwekking 124 Ik bouw op u 
 
Verkondiging (door voorganger)  
 

Zingen: opwekking 625 wat een liefde 
 
Dankgebed 
 

Zingen: opwekking 730 ik herleef 
 
Geloofsbelijdenis  
 
Collecte evt. band nummer 
 

Slot lied: The blessing Kari Jobe 
 
Zegen  
 

My lighthouse rend collective  

 


