
Liturgie  
voor de gezamenlijke online-dienst op Zondag 7 juni om 10.00 uur,  

in de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt 
 
Voorganger: ds. D. de Jong 
 

 
Votum en Groet 
 
Intochtslied: NL 686: 1,2 en 3 
1. De Geest des Heren heeft 
een nieuw begin gemaakt, 
in al wat groeit en leeft 
zijn adem uitgezaaid. 
De Geest van God bezielt 
wie koud zijn en versteend 
herbouwt wat is vernield 
maakt één wat is verdeeld. 
 
2. Wij zijn in Hem gedoopt 
Hij zalft ons met zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop 
in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt 
wie wordt zijn licht gewaar? 
Hij opent ons de mond 
en schenkt ons aan elkaar. 
 
3. De Geest die ons bewoont 
verzucht en smeekt naar God 
dat Hij ons in de Zoon 
doet opstaan uit de dood. 
Opdat ons leven nooit 
in weer en wind bezwijkt, 
kom Schepper Geest, voltooi 
wat Gij begonnen zijt. 
 
Tien geboden 
 



Zingen: GK 143: 8 en 9 
8. Laat 's morgens uw genade dagen 
voor ogen die het donker zagen. 
Ik bouw op U en anders geen. 
Wijs mij de weg van uw behagen, 
mijn ziel wacht het van U alleen. 
 
9. Gij zijt mijn God, sta mij terzijde, 
mijn toevlucht als zij mij bestrijden. 
Leer mij uw wil, reik mij uw hand. 
Uw goede Geest zij mijn geleide; 
voer mij in een ge?ffend land. 
 
Gebed 
 
Schriftlezing Mattheüs 9: 1 – 8       (NBV) 
1. Hij stapte weer in de boot en stak over, terug naar zijn eigen stad. 2. Daar 
probeerden een paar mensen een verlamde bij hem te brengen die op een 
draagbed lag. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: ‘Wees 
gerust, uw zonden worden u vergeven.’ 3. Daarop zeiden enkele schriftgeleerden 
bij zichzelf: Wat een godslasterlijke taal! 4. Jezus doorzag hun gedachten en zei: 
‘Waarom hebt u zulke boosaardige gedachten? 5. Wat is gemakkelijker, te 
zeggen: “Uw zonden worden u vergeven” of: “Sta op en loop”? 6. Ik zal u laten 
zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.’ 
Toen zei hij tegen de verlamde: ‘Sta op, pak uw bed en ga naar huis.’ 7. En hij 
stond op en ging naar huis. 8. Bij het zien hiervan werden de mensen van ontzag 
vervuld en ze loofden God, om de macht die hij aan mensen heeft verleend. 
 
Opwekking 720  
In de naam van de Vader, 
In de naam van de Zoon, 
In de naam van de Geest 
Voor uw troon, 
 
Zijn wij hier gekomen 
En verhogen uw naam. 
U geeft ons genade, 
U roepen wij aan. 
 



Hoor ons loflied, Heer, 
Onze dank weerklinkt, 
Eng'len buigen neer, 
Uw gemeente zingt 
 
En U draagt ons hoog 
Op uw vleugels mee. 
Heel de wereld ziet het: 
(Ja, de wereld ziet het:) 
 
God maakt vrij, God maakt vrij 
In die hoop leven wij. 
 
God maakt vrij, God maakt vrij. 
In die hoop leven wij. 
Ons verdriet wordt een lied. 
God maakt vrij, God maakt vrij. 
 
Kindmoment 
 
Tekst Mattheüs 9: 8 
‘Bij het zien hiervan werden de mensen met ontzag vervuld en ze loofden God, 
om de macht die Hij aan mensen heeft verleend’. 
 
Overdenking 
 
Zingen: NLB 704: 1,2 en 3       
1. Dank, dank 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. 
 
3. Lof, eer en prijs zij God 
die troont in ’t licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 
 
Dankzegging en voorbede  
 
Collectemoment 
 
Slotlied: GK 06 108 
Halleluja, eeuwig dank en ere, 
lof, aanbidding, wijsheid, kracht, 
word’ op aard’ en in de hemel, Here, 
voor uw liefd’ U toegebracht. 
Vader, sla ons steeds in liefde gade, 
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade, 
uw gemeenschap, Geest van God, 
amen, zij ons eeuwig lot. 
 
Zegen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 


