
Liturgie  

voor de online ochtenddienst op zondag 12 juli 2020,  

aanvang 10.00 uur. 

 

Voorganger: Ds. H de Haan 

 

Inleidend orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

Zingen NL 103:1,3 en 4 

1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, 

laat al wat binnen in mij is Hem eren, 

vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, 

gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 

die u geneest, die uit het graf uw leven 

verlost en kroont met goedertierenheid. 

 

3. Hij is een God van liefde en genade, 

barmhartigheid en goedheid zijn de daden 

van Hem die niet voor altijd met ons twist, 

die ons niet doet naar alles wat wij deden, 

ons niet naar onze ongerechtigheden 

vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 

 

4. Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen 

boven de aarde, is voor wie Hem vrezen 

zijn liefde en zijn goedertierenheid. 

Zo ver verwijderd ’t westen is van ’t oosten, 

zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten 

de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd. 

 

Stil gebed, onze hulp en groet 

 

Zingen: ‘Klein Gloria’ 



 

Gebed om vergeving 

 

Zingen NL 32:2 

2. Nu heb ik, Heer, mijn zonde U beleden:  

ik weet dat ik uw wet heb overtreden.  

Ik was ontrouw, ik was van kwaad vervuld,  

maar Gij vergaf het, Gij verzoent mijn schuld.  

Laat daarom tot U komen uw beminden,  

stoot hen niet af, doch laat U door hen vinden.  

Duistere vloeden stormen op hen aan,  

Gij stelt een perk, Gij zult ons vast doen staan.  

 

Leefregel  

 

Zingen NL 133:1 

1. Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is ’t dat zonen 

van ’t zelfde huis als broeders samenwonen. 

Eén liefdeband houdt hen tezaam. 

De zegen van Gods hoog verheven naam 

daalt op hen neer vol zoete tederheid, 

als olie die de priester wijdt. 

 

Gebed om de Heilige Geest 

 

Kindermoment 

 

Zingen met YouTube: ‘Door de kracht van de Heilige Geest’ 

 

Lezen: 1 Kor. 12:1-13 

1Broeders en zusters, over de gaven van de Geest wil ik u het 

volgende zeggen. 2 Zoals u weet was u in de tijd dat u nog 

heidenen was volledig in de ban van goden die taal noch teken 

geven. 3 Daarom zeg ik u nadrukkelijk: niemand kan ooit door 

toedoen van de Geest van God zeggen: ‘Vervloekt is Jezus,’ en 



niemand kan ooit zeggen: ‘Jezus is de Heer,’ behalve door toedoen 

van de heilige Geest. 4Er zijn verschillende gaven, maar er is één 

Geest; 5er zijn verschillende dienende taken, maar er is één 

Heer; 6er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar 

het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt. 7In 

iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de 

gemeente. 8 Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van 

wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het 

overdragen van kennis; 9de een ontvangt van de Geest een groot 

geloof, de ander de gave om te genezen. 10En weer anderen de 

kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te 

onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om 

in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis 

van is. 11 Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde 

Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. 

12 Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks 

hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het 

ook met het lichaam van Christus. 13 Wij zijn allen gedoopt in één 

Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van 

één Geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu 

slaven of vrije mensen zijn.  

 

Verkondiging 

 

Zingen NL 675:1 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, 

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 kinderen zijn. Halleluja! 

 

Dank- en voorbeden  

 

Collecte 

 

Zingen NL 413:1 en 3 

1. Grote God, wij loven U, 

Heer, o sterkste aller sterken! 

Heel de wereld buigt voor U 

en bewondert uwe werken. 

Die Gij waart te allen tijd, 

blijft Gij ook in eeuwigheid. 



 

3. Heer, ontferm u over ons, 

open uwe vaderarmen, 

stort uw zegen over ons, 

neem ons op in uw erbarmen. 

Eeuwig blijft uw trouw bestaan – 

laat ons niet verloren gaan. 

 

ZEGEN  & zingend ‘Amen’ 


