
LITURGIE 

Zondag 24 juli 2022 

19.00 uur, Andreaskerk Putten 

 

Thema: “De gedachten van Christus”  

 

Intochtslied: Psalm 100:1,2 

Votum en groet 

Zingen: ELB 304 “Vader, vol van vrees en schaamte” 

Genadeverkondiging 

Zingen: Gezang 78:1,2 

Gebed bij de opening van de Bijbel 

 

Schriftlezing: 1 Korinthiërs 2:9-16 (HSV) 
9 Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord 

en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem 

liefhebben. 
10 Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt 

alle dingen, zelfs de diepten van God. 
11 Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in 

hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de Geest van God. 
12 En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat 

wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. 
13 Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, 

maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke 

dingen te vergelijken. 
14 Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn 

dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld 

worden. 
15 De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand 

beoordeeld. 
16 Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, dat hij Hem zal onderrichten? Maar 

wij hebben de gedachten van Christus. 

 

Zingen: Gezang 249 “Wij leven van de wind” 

Verkondiging - (tijdens preek PowerPoint - Ik neem mijn eigen presenter mee!!!) 

Zingen: ELB 186 “Leid mij, Heer” 

Dienst der gebeden  

Inzameling der gaven 

Slotlied: NLB 150a “Geprezen zij God” 

Zegen 


