
Liturgie 
Gereformeerde Kerk Veenendaal  

Te beluisteren op:   poortkerk.nl        
Zondag 25 augustus 2019  

 

Oost en West  :   11.00 uur 
Voorganger :   Ds. J.Holtland 

Voorbede en zegen 
Zingen  : Ps. 92 : 1, 2, 7 en 8  't Is goed de HEER te loven 
1. 't Is goed de HEER te loven 
zijn dag zij Hem gewijd. 
O hoogste majesteit, 
mijn psalm stijgt op naar boven. 
Uw goedheid zij geprezen 
vroeg in de morgenstond, 
des nachts bezingt mijn mond 
uw trouw aan mij bewezen. 

2. Zingt vrolijk bij de klanken 
van citer, harp en luit. 
Laat blij uw stemgeluid 
Hem voor zijn goedheid danken. 
Want door uw daden, HERE, 
hebt Gij mij zeer verheugd. 
Verwonderd en met vreugd 
zal ik uw werken eren. 

7. De vromen zullen bloeien 
als palmen in de zon, 
zoals op Libanon 
de cederbomen groeien. 
Zij heffen zich naar boven, 
gekoesterd door Gods hand, 
in 's HEREN huis geplant 
tot sieraad in zijn hoven. 

8. Ook in hun grijze dagen 
zijn zij nog jeugdig fris. 
God, die waarachtig is, 
doet hen veel vruchten dragen. 
Lang zullen zij getuigen 
van de getrouwheid Gods. 
De HERE is mijn rots, 
Hij zal het recht nooit buigen. 

Gebed 
Zingen  : GK 234 : 1 en 2   Als je bidt zal Hij je geven 
1. Refrein: 
Als je bidt zal Hij je geven. 
Als je klopt aan de deur zal Hij open doen. 
Als je zoekt dan zul je 't vinden, 
halleluja. 
Halleluja,halleluja, halleluja. 
Als je de Vader vraagt om 'n brood, 
geeft Hij je zeker nooit een steen. 
Al je gebeden klein of groot, 
heus, Hij vergeet er niet één. 

2. refrein : 
Als je bidt zal Hij je geven. 
Als je klopt aan de deur zal Hij open doen. 

Als je zoekt dan zul je 't vinden, 
halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 
Als je mijn Vader iets wilt vragen, 
vraag in mijn naam, ik zal het doen. 
Ik ben met je alle dagen. 
Ik ben dezelfde als toen. 
refrein : 
Als je bidt zal Hij je geven. 
Als je klopt aan de deur zal Hij open doen. 
Als je zoekt dan zul je 't vinden, 
halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 

Lezen  : Joh. 4 : 1 - 42 
Zingen  : LD. 188 : 1, 2, 3 en 4 
Toelichting: dit lied is gemaakt n.a.v. het Bijbelgedeelte. De melodie is , denk ik, onbekend. 
 https://www.youtube.com/watch?v=zJobsXTHLdI . 

1. Bij de Jakobsbron 
stond ik dorstig in de zon 
op het middaguur der schaamte. 
Waar Hij, vreemd genoeg, 
mij, een vrouw, om water vroeg, 
mij, Samaritaanse. 

2. Als je wist, sprak Hij, 
van Gods gave, jij zou mij 
nu om levend water vragen. 
Water dat Ik geef 
lest je dorst zolang je leeft, 
laaft je alle dagen. 
Refrein: 
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Wij horen helder het geluid 
van levendmakend water. 
Kom schenk het woord als water uit, 
vervul ons met genade. 

3. Als een springfontein 
zal dit water in je zijn, 
de vervulling van verlangen. 
Kruik, wat klink je hol, 
met je buik van leegte vol. 
Breek om te ontvangen. 

4. Meer dan Jakob, Gij 
die uw bron ontsluit voor mij, 
laat uw zegeningen stromen, 
Christus die mij drenkt 
en mij levend water schenkt, 
laat mij tot U komen. 
Refrein: 
Wij horen helder het geluid 
van levendmakend water. 
Kom schenk het woord als water uit, 
vervul ons met genade.  

Tekst   : Joh. 4 : 42 
Verkondiging van het evangelie 

Zingen  : Opw. 599    Kom tot de Vader 
1. Nog voordat je bestond, 
kende Hij je naam. 
Hij zag je elk moment 
en telde elke traan. 
Omdat Hij van je hield, 
gaf Hij zijn eigen Zoon. 
Hij wacht alleen nog maar 
totdat je komt. 

2. En wat je nu ook doet, 
zijn liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ooit deed, 
verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, 
gaf Hij zijn eigen Zoon. 
En nu is alles klaar 
wanneer jij komt. 

3. Refrein: 
Kom tot de Vader, 
kom zoals je bent. 

Heel je hart, al je pijn 
is bij Hem bekend. 
De liefde die Hij geeft, 
de woorden die Hij spreekt. 
Daarmee is alles klaar 
wanneer jij komt. 

4. En wat je nu ook doet, 
zijn liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ooit deed, 
verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, 
gaf Hij zijn eigen Zoon. 
En nu is alles klaar 
wanneer jij komt. 

5. Refrein: 
Kom tot de Vader, 
kom zoals je bent. 
Heel je hart, al je pijn 
is bij Hem bekend. 

De liefde die Hij geeft, 
de woorden die Hij spreekt. 
Daarmee is alles klaar 
wanneer jij komt. 

6. Refrein: 
Kom tot de Vader, 
kom zoals je bent. 
Heel je hart, al je pijn 
is bij Hem bekend. 
De liefde die Hij geeft, 
de woorden die Hij spreekt. 
Daarmee is alles klaar 
wanneer jij komt. 

7. De liefde die Hij geeft, 
de woorden die Hij spreekt. 
Hij wacht alleen nog maar 
totdat je komt. 

Gedeelte Avondmaalsformulier als voorbereiding op Heilig Avondmaal volgende week 
Zingen  : GK 213 : 1    Eigenroem is uitgesloten 
1. Eigenroem is uitgesloten: 
onverdiend geluk voor mij! 
Groot geschenk van God genoten: 
zijn genade maakt me vrij. 
Ja, nog voor ik was geboren, 
voor Gods hand die alles schiep, 
iets uit niets tot leven riep, 
heeft zijn liefde mij gekozen: 
God is liefde! Englenstem, 
mensentong, verheerlijk Hem! 
Dankgebed en voorbeden 
Collecte St. De Brug 
Zingen  : Opw. 767    (2x) Hoe mooi en hoe heerlijk 
1. Hoe mooi en hoe heerlijk 
als wij als familie, 
als broers en als zussen, 
om elkaar geven 
en open en eerlijk 
met elkaar omgaan, 
de vrede bewaren 
en eensgezind leven 

2. Refrein: 

En het mooiste geschenk 
wordt ons gegeven: 
de zegen van God, 
een eindeloos leven.  

Zegen  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Liturgie 
Gereformeerde Kerk Veenendaal 

 Zondag 25 augustus 2019  
 

   

West en Oost :  16.30 uur 
Voorganger  :   ds. J. Holtland 

   
Votum  en Zegengroet 
Zingen  : GK 177: 1, 2, 3, 4 (geloofsbelijdenis) 
1. Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik 
sta. 
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij 
leidt. 
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, 
zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. 
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 

2. 'k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de 
maagd, 
eeuw'ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. 
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons: 
één met God de Vader en verenigd met uw volk. 
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst, 
dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 

3. Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik 
bouw. 
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn 
hart. 
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer, 
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij 
nooit los. 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd, 
en in uw vergeving leef ik nu. 

4. Vader van het leven, ik geloof in U. 
Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en 
kracht. 
U die via duizend wegen ons hier samenbracht; 
en op duizend wegen zendt U ons weer uit, 
om het zaad te zijn van Gods rijk. 

Gebed 

Zingen  : Ps 61: 3, 4, 6 
3. Laat mij op mijn biddend vragen 
al mijn dagen 
wonen in uw tent, o Heer. 
Waar uw vleugels, vol ontfermen, 
mij beschermen, 
wil ik schuilen immermeer. 

4. Want, o God, U hebt tevoren 
willen horen 
mijn geloften U gedaan. 
U zult hun het erfdeel geven 
die hun leven 
wijden aan uw grote naam. 

6. Dan doe ik U eer ontvangen 
in gezangen 
aan uw grote naam gewijd. 
'k Zal geloften U betalen 
vele malen 
tot uw lof in eeuwigheid. 

Lezen  : Openbaring 12 
Zingen  : Psalm 60: 2 

2. Aan hen die U zijn toegewijd, 
gaf U een teken in de strijd: 
zich op te stellen in het veld, 
gewapend tegen het geweld. 
Uw rechterhand zij met ons, HEER, 
geef ons de overwinning weer. 
Bevrijd het volk door U verkoren, 
geef antwoord, Heer, wil ons verhoren. 
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Thema ' de satan: hoe blijf ik overeind in de geestelijke  strijd? ' 
Preek 

Zingen  : Opw 764  
1. U zult altijd voor ons strijden; 
U hebt steeds Uw trouw getoond. 
Deze waarheid is mijn blijdschap: 
Heer, U draagt de zegekroon, 
U, mijn Helper en Beschermer, 
U, mijn Redder en mijn Vriend. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 

2. Waar Uw grootheid wordt bezongen, 
wil ik knielen voor Uw troon. 
Waar U bent, verstilt de onrust, 
want U draagt de zegekroon. 
Vul dit huis nu met Uw glorie, 
vul ons hart met heilig vuur. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 
Refrein: 

Halleluja! Jezus overwon. 
Jezus overwon. 
Halleluja! Prijs Hem, 
Die de wereld overwon. 

3. U zult altijd voor ons pleiten; 
U zocht door tot U ons vond. 

En geen macht kan U bestrijden, 
want U draagt de zegekroon. 
U bent Jezus, de Messias, 
Die de wereld redding biedt. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 
Elke muur wordt neergehaald, 
ieder bolwerk afgebroken. 
U draagt de zegekroon; 
U overwon, U overwon! 

Aan het kruis leek U verslagen, 
maar U hebt de dood onttroond; 
zelfs het graf kon U niet houden, 
want U draagt de zegekroon. 
Refrein: 

Halleluja! Jezus overwon. 
Jezus overwon. 
Halleluja! Prijs Hem, 
Die de wereld overwon. 
Elke muur wordt neergehaald, 
ieder bolwerk afgebroken. 
U draagt de zegekroon; 
U overwon, U overwon!  

Gebed 
Collecte : Hart voor Zending 

Zingen  : Ps 118: 3, 5 
3. 't Is beter bij den HEER te schuilen 
dan dat men bouwt op man en macht. 
't Is beter bij den HEER te schuilen 
dan dat men hulp van vorsten wacht. 
Toen ik mij wenden kon noch keren, 
omsloten door der volken ring, 
doorbrak ik in de naam des HEREN 
de knellende omsingeling. 

5. De HEER is mij tot hulp en sterkte, 
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 
Hij is het, die mijn heil bewerkte. 
Ik loof den HEER mijn leven lang. 
Hoort in hun kamp Gods knechten zingen 
nu Hij de zege heeft gebracht: 
Gods rechterhand doet grote dingen, 
Gods rechterhand heeft grote kracht! 

Zegen
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