
 

 
 
 
Liturgie zondagmorgen 19 juni 2022 (Viering Heilig 
Avondmaal) 
Voorganger:    ds. J.T. de Koning 
Organist:    Ad Schouls 
 
*Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 107: 4 
 

4.Laat ons nu voor den Heere 
zijn goedertierenheid 
toezingen en vereren 
de God die ons bevrijdt. 
Want wie zijn hulp verlangt, 
Hem aanroept in gebeden, 
verlost Hij uit de angst 
en leidt Hij tot den vrede. 

 
*We worden stil voor onze God 
 
*Votum en groet 
 
*Zingen: Psalm 57:7 
 

7. Uw goedheid, HEER, is groot en hemelhoog; 
Uw waarheid reikt tot aan den wolkenboog; 
Verhef U dan ver boven 's hemels kringen; 
Uw eer versprei' haar luister in elks oog; 
Laat ieder die door heel de wereld zingen. 

 
*Lezen van de geboden 
 
 
 
 
 



 

 
*Zingen: Psalm 27:7 
 

7. Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven 
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, 
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven? 
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 
Wacht op den HEER, godvruchte schaar, houd moed: 
Hij is getrouw, de bron van alle goed; 
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer; 
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER. 

*Gebed 
 
*Kinderlied: Als je bidt zal Hij je geven… 

Als je bidt zal Hij je geven 
Als je klopt aan de deur 
Zal Hij opendoen 
Als je zoekt dan zul je 't vinden 
Halleluja 
 
Halleluja, halleluja, halleluja 

 
Als je de Vader vraagt om een brood 
Geeft Hij je zeker nooit een steen 
Al je gebeden klein of groot 
heus Hij vergeet er niet één 
 
Als je bidt... 

 
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 
 
Als je bidt… 
 



 

 
 

*Schriftlezing: Genesis 3: 1-11 
 
1 De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld,  

die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw:  
Is het echt zo dat God gezegd heeft:  
U mag niet eten van alle bomen in de hof? 

2 En de vrouw zei tegen de slang:  
Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, 

3 maar van de vrucht van de boom  
die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd:  
U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. 

4 Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. 
5 Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet,  

uw ogen geopend zullen worden  
en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. 

6 En de vrouw zag dat die boom goed was  
om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog,  
ja, een boom die begerenswaardig was  
om er verstandig door te worden;  
en zij nam van zijn vrucht en at;  
en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was,  
en hij at ervan. 

7 Toen werden de ogen van beiden geopend  
en zij merkten dat zij naakt waren.  
Zij vlochten vijgenbladeren samen  
en maakten voor zichzelf schorten. 

8 En zij hoorden de stem van de HEERE God,  
Die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag.  
Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich  
voor het aangezicht van de HEERE God  
te midden van de bomen in de hof. 

9 En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u? 
10 En hij zei: Ik hoorde Uw stem in de hof  

en ik werd bevreesd, want ik ben naakt;  
daarom verborg ik mij. 
 
 



 

 
Schriftlezing: Galaten 5: 16-25 
 
16 Wandel door de Geest  

en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. 
17 Want het vlees begeert tegen de Geest in,  

en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar,  
zodat u niet doet wat u zou willen. 

18 Als u echter door de Geest geleid wordt,  
bent u niet onder de wet. 

19 Het is bekend wat de werken van het vlees zijn,  
namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, 

20 afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst,  
woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid,  
afwijkingen in de leer, 

21 jaloersheid, moord, dronkenschap,  
zwelgpartijen, en dergelijke;  
waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb,  
dat wie zulke dingen doen,  
het Koninkrijk van God niet zullen beërven. 

22 De vrucht van de Geest is echter: liefde,  
blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid,  
goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 

23 Daartegen richt de wet zich niet. 
24 Maar wie van Christus zijn,  

hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten  gekruisigd. 
25 Als wij door de Geest leven,  

laten wij dan ook door de Geest wandelen. 
 

Zingen: Psalm 92:6 
6. Ze blijven alle dagen 

hoe oud ook, sterk en fris. 
God die rechtvaardig is, 
laat hen veel vruchten dragen. 
‘De HEER is te vertrouwen’ 
zo klinkt het uit hun mond, 
‘Hij geeft ons vaste grond; 
op Hem kunnen we bouwen.’ 

 



 

 
*Verkondiging 
 
*Zingen: E.L. 186a 

Leid mij, Heer, o machtig Heiland 
door dit leven aan uw hand. 
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, 
wees mijn Gids in 't barre land. 
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider, 
vul mij met uw Geest steeds meer, 
vul mij met uw Geest steeds meer. 
 
Laat mij zijn een Godsgetuige, 
sprekend van U meer en meer. 
leid mij steeds door uwe liefde, 
groeiend naar uw beeld, o Heer. 
Brood des levens, Brood des hemels, 
voed mij dat ik groei naar U, 
voed mij dat ik groei naar U. 
 
Laat door mij uw levend water 
vloeien als een klare stroom. 
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later 
dat uw Geest over allen koom’. 
Machtig Heiland, mijn Verlosser, 
kom, Heer Jezus, in uw kracht, 
kom, Heer Jezus, in uw kracht. 
 

Lezing Formulier 
 
Zingen: WK 195 (2 x) 

Heilige Geest van God, 
vul opnieuw mijn hart, 
Heilige Geest van God, 
vul opnieuw mijn hart. 
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw, 
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart. 
 



 

 
 

Viering Heilig Avondmaal 
 
Zingen: Psalm 84: 1, 3, 6 
 

1. Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, 
O HEER, der legerscharen God, 
Zijn mij Uw huis en tempelzangen! 
Hoe branden mijn genegenheên, 
Om 's HEEREN voorhof in te treên! 
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; 
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft, 
En aan mijn ziel het leven geeft. 

 
3. Welzalig hij, die al zijn kracht 

En hulp alleen van U verwacht, 
Die kiest de welgebaande wegen; 
Steekt hen de hete middagzon 
In 't moerbeidal, Gij zijt hun bron, 
En stort op hen een milden regen, 
Een regen, die hen overdekt, 
Verkwikt, en hun tot zegen strekt. 
 

6. Want God, de HEER, zo goed, zo mild, 
Is t' allen tijd een zon en schild; 
Hij zal genaad' en ere geven; 
Hij zal hun 't goede niet in nood 
Onthouden, zelfs niet in de dood, 
Die in oprechtheid voor Hem leven. 
Welzalig, HEER, die op U bouwt, 
En zich geheel aan U vertrouwt. 

 
*Dankgebed en voorbeden 
 
 
 
 
 



 

 
*Inzameling gaven  
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*Zingen: Psalm 67:3 
 

3. De aarde heeft de vrucht gegeven, 
die door de hemel werd verwekt, 
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven 
waar God zijn hand houdt uitgestrekt. 
God is ons genegen, / onze God geeft zegen, 
Hij die alles geeft, 
Hij zal zijn geprezen, / Hem zal alles vrezen 
wat op aarde leeft. 

 
*Zegen 


