
 

Liturgie zondagavond 10 juli 2022 
Voorganger: ds. J.T. de Koning 
Organist:  Ad Schouls 
 
*Welkom en mededelingen 
 

Zingen: Psalm 146:1 en 3 
 

1. Prijs den HEER met blijde galmen; 
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof; 
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen 
Vrolijk wijden aan Zijn lof; 
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet, 
Hem verhogen in mijn lied. 

 

3. Zalig hij, die in dit leven 
Jacobs God ter hulpe heeft; 
Hij, die door den nood gedreven, 
Zich tot Hem om troost begeeft; 
Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot, 
Vestigt op den HEER, zijn God. 

 

We worden stil voor God 
 
Votum en Groet 
 
Zingen: Psalm 95: 1 en 4 
 

1. Komt, laat ons samen Isrels HEER. 
Den rotssteen van ons heil, met eer, 
Met Godgewijden zang ontmoeten; 
Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht, 
Met een verheven lofgedicht 
En blijde psalmen, juichend groeten. 

 
 
 



 

4. Want Hij is onze God, en wij 
Zijn 't volk van Zijne heerschappij, 
De schapen, die Zijn hand wil weiden; 
Zo gij Zijn stem dan heden hoort, 
Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord; 
Verhardt u niet, maar laat u leiden. 

 
We belijden het geloof 
 
Zingen: Weerklank 418: 1 en 4 
 

1.    Aan U behoort, o Heer der heren, 
 de aarde met haar wel en wee, 
 de steile bergen, koele meren, 
 het vaste land, de onzeek're zee. 
 Van U getuigen dag en nacht. 
 Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 
4.   Laat dan mijn hart U toebehoren 
 en laat mij door de wereld gaan 
 met open ogen, open oren 
 om al uw tekens te verstaan. 
 Dan is het aardse leven goed, 
 omdat de hemel mij begroet. 

 
Gebed 
 
Schriftlezing: Genesis 37:1-11 
 

1 Jakob woonde in het land  
waar zijn vader als vreemdeling gewoond had,  
in het land Kanaän. 

2 Dit zijn de afstammelingen van Jakob.  
Jozef, zeventien jaar oud,  
hoedde gewoonlijk het kleinvee met zijn broers –  
hij was een jonge man –  
met de zonen van Bilha en met de zonen van Zilpa,  



 

de vrouwen van zijn vader.  
En Jozef bracht het kwade gerucht over hen aan hun vader over. 

3 Israël had Jozef meer lief dan al zijn andere zonen,  
want hij was voor hem een zoon van zijn ouderdom.  
Ook liet hij een veelkleurig gewaad voor hem maken. 

4 Toen zijn broers zagen dat hun vader hem meer liefhad  
dan al zijn broers,  
haatten zij hem  
en konden niet vriendelijk meer tot hem spreken. 

5 Ook had Jozef een droom, die hij aan zijn broers vertelde; 
daarom haatten zij hem nog meer. 

6 Hij zei tegen hen: Luister toch naar deze droom die ik gehad heb. 
7 Zie, wij waren midden op de akker schoven aan het binden;  

en zie, mijn schoof stond op en bleef ook overeind staan.  
En zie, jullie schoven kwamen om hem heen staan  
en bogen zich voor mijn schoof neer. 

8 Toen zeiden zijn broers tegen hem:  
Wil je dan soms over ons regeren?  
Wil je dan soms over ons heersen?  
Daarom haatten zij hem nog meer,  
vanwege zijn dromen en vanwege zijn woorden. 

9 Hij kreeg nog een andere droom,  
en vertelde ook die aan zijn broers.  
Hij zei: Zie, ik heb weer een droom gehad;  
en zie, de zon, de maan en elf sterren bogen zich voor mij neer. 

10 Toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde,  
bestrafte zijn vader hem en zei tegen hem:  
Wat is dat voor een droom die je gehad hebt?  
Moeten wij, namelijk ik, je moeder en je broers,  
soms naar je toe komen  
om ons voor jou ter aarde neer te buigen? 

11 Zijn broers waren jaloers op hem,  
maar zijn vader hield de zaak in gedachten. 

 
 
 
 



 

Zingen: Psalm 73: 12 en 13 
 
12. 'k Zal dan gedurig bij U zijn, 

In al mijn noden, angst en pijn; 
U al mijn liefde waardig schatten, 
Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten. 
Gij zult mij leiden door Uw raad, 
O God, mijn heil, mijn toeverlaat; 
En mij, hiertoe door U bereid, 
Opnemen in Uw heerlijkheid. 

 
13. Wien heb ik nevens U omhoog? 

Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog, 
Op aarde nevens U toch lusten? 
Niets is er, waar ik in kan rusten. 
Bezwijkt dan ooit, in bitt're smart 
Of bangen nood, mijn vlees en hart, 
Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed 
Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. 

 

Verkondiging 
 

Zingen: Gezang 432: 1, 2, 3 
 

1. Wat God doet, dat is welgedaan,   
zijn wil is wijs en heilig. 
’k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan, 
die hand geleidt mij veilig. 
In nood is mij 
zijn trouw nabij. 
Ja Hij, de Heer der Heren, 
blijft eeuwig wijs regeren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Wat God doet, dat is welgedaan. 
Hij is mijn licht en leven. 
Ik wil mijzelf van nu voortaan 
blijmoedig aan Hem geven, 
omdat ik weet 
in vreugd en leed: 
zijn vaderlijke ontferming 
blijft eeuwig mijn bescherming. 
 

3. Wat God doet, dat is welgedaan,   
daar laat ik het bij blijven. 
Al moet ik door de engten gaan 
waar mij de dood zal drijven 
als God mij leidt 
kan ik de tijd 
van duisternis verdragen: 
ik zal zijn licht zien dagen. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
We geven onze gaven (Zie QR-code) 
 
Zingen: Psalm 136: 1 en 26 
 

1. Looft den HEER, want Hij is goed; 
Looft Hem met een blij gemoed; 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid. 

 
26.Geeft den God des hemels eer; 

Lof zij aller scheps'len HEER; 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid. 

 
Zegen 
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