
LITURGIE 

Zondag 19 juni 2022 

9.00 en 10.30 uur, Andreaskerk te Putten 

 

Thema: “Mijn genade is voor jou genoeg!”  

 

Intochtslied: Psalm 8:1,2 

Votum en groet 

Zingen (gebed om ontferming): ELB 302 “Heer, ik kom tot U” 

Genadeverkondiging 

Zingen: ELB 203 “Genade zo oneindig groot”  

Gebed bij de opening van de Bijbel  

 

1e Schriftlezing: Genesis 21:1-21 (HSV) - Gelezen door ................ 
1 De HEERE nu zag om naar Sara zoals Hij gezegd had; de HEERE deed bij Sara zoals Hij 

gesproken had. 
2 Sara werd zwanger en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, op de vastgestelde tijd 

die God hem genoemd had. 
3 Abraham gaf zijn zoon die hem geboren was, die Sara hem gebaard had, de naam Izak. 
4 En Abraham besneed zijn zoon Izak, toen die acht dagen oud was, zoals God hem geboden 

had. 
5 Abraham was honderd jaar oud, toen zijn zoon Izak hem geboren werd. 
6 Sara zei: God heeft mij doen lachen; ieder die het hoort, zal met mij meelachen. 
7 Verder zei zij: Wie zou Abraham hebben durven zeggen: Sara heeft zonen de borst 

gegeven? Voorzeker, ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom. 
8 Het kind werd groot en werd van de borst genomen. Op de dag dat Izak van de borst af 

was, richtte Abraham een grote maaltijd aan. 
9 En Sara zag dat de zoon die Hagar, de Egyptische, Abraham gebaard had, aan het 

spotlachen was. 
10 Toen zei zij tegen Abraham: Jaag deze slavin en haar zoon weg, want de zoon van deze 

slavin zal niet met mijn zoon, met Izak, erven. 
11 Deze woorden waren volstrekt kwalijk in de ogen van Abraham, vanwege zijn zoon. 
12 Maar God zei tegen Abraham: Laat deze zaak met betrekking tot de jongen en uw slavin 

niet kwalijk zijn in uw ogen. Bij alles wat Sara u zegt, luister naar haar stem, want alleen het 

nageslacht van Izak zal uw nageslacht genoemd worden. 
13 Maar Ik zal ook de zoon van deze slavin tot een volk maken, omdat hij uw nageslacht is. 
14 Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, nam brood en een zak met water, gaf die aan 

Hagar en legde die op haar schouder. Hij gaf haar ook het kind en stuurde haar weg. Zij ging 

op weg en dwaalde rond in de woestijn van Berseba. 
15 Toen het water uit de zak op was, wierp zij het kind onder een van de struiken. 
16 Zij ging op een afstand zitten, zo ver als men met een boog kan schieten, want zij zei: Laat 

ik het kind niet zien sterven. Terwijl zij op een afstand zat, begon ze luid te huilen. 
17 Toen hoorde God de stem van de jongen en de Engel van God riep tot Hagar vanuit de 

hemel en zei tegen haar: Wat is er met u, Hagar? Wees niet bevreesd, want God heeft naar 



de stem van de jongen, die daar ligt, geluisterd. 
18 Sta op, til de jongen overeind en houd hem met uw hand goed vast, want Ik zal hem tot 

een groot volk maken. 
19 God opende toen haar ogen, zodat zij een waterput zag. Zij liep ernaartoe, vulde de zak 

met water en gaf de jongen te drinken. 
20 God was met de jongen en hij werd groot. Hij woonde in de woestijn en werd 

boogschutter. 
21 Hij woonde in de woestijn Paran en zijn moeder nam een vrouw voor hem uit het land 

Egypte. 

 

 

2e Schriftlezing: 2 Korinthiërs 12:7-10 (HSV)  

Een doorn in het vlees 
7 En opdat ik mij door het allesovertreffende karakter van de openbaringen niet zou 

verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan, om mij met 

vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. 
8 Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. 
9 Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in 

zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht 

van Christus in mij komt wonen. 
10 Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in 

vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik 

machtig. 

 

Zingen: Opw. 647 “Liefde, tastbaar, God zo nabij” 

Verkondiging 

Zingen: Gezang 434:1,2,5 

Dienst der gebeden  

Inzameling der gaven - FILMPJE DIACONIE (5 MINUTEN) 

Slotlied: Gezang 75:1,2,3 

Zegen 


