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  LIEDERENBLAD 
 

     Zondag 2 juni 2019  morgendienst 
              Organist Kees Ploeger 
        Voorganger Ds. J.S. Telgenhof 
 

Welkom/ afkondigingen 
 

Opwek. 672 
Heerser over alle dingen, 
God van de oneindigheid, 
van uw liefde wil ik zingen, 
buigen voor uw majesteit. 
Eeuwen komen, eeuwen gaan, 
voor altijd blijft uw trouw bestaan. 
Uw naam weerklinkt door het heelal: 
'Die was en is en komen zal.' 
  
U alleen kunt grootheid tonen 
in een enkel ogenblik. 
De natuur spreekt zonder woorden, 
vol verwond'ring luister ik. 
U schiep leven door uw Woord, 
bracht het licht en duister voort. 
Zelfs nu uw werk in zonde lijdt, 
weerspiegelt het uw heerlijkheid. 
  
In het lijden van dit leven, 
in een dal van duisternis, 
wilt U mij uw liefde geven 
en de vrede die ik mis. 
Leid mij aan uw sterke hand 
veilig naar de overkant. 
Ik hoef geen gevaar te vrezen, 
als uw huis mijn schuilplaats is. 
  
Eeuwen komen, eeuwen gaan, 
voor altijd blijft uw trouw bestaan. 
Uw naam weerklinkt door het heelal: 
'Die was en is en komen zal.' 
  
Heerser over alle dingen,    
God van de oneindigheid.   
Van uw liefde wil ik zingen,  
buigen voor uw majesteit.    
Heerser over alle dingen,    
God van de oneindigheid.   
Van uw liefde wil ik zingen,  
buigen voor uw majesteit.    

 

 
Stil gebed 

 
Votum en groet 

 
Lofprijzing: OTH. 175 (2015) 
Bij God ben ik geborgen 
met heel mijn ziel, 
Hij is mijn licht, mijn heil. 
 

Ja, alleen God geeft vrede aan mijn ziel, 
Zij vindt rust in Hem. 

 
In God alone my soul 
can find rest ande peace, 
in God my peace and joy. 
Only in God my soul can find it’s rest, 
find it’s rest and peace. 

 
 OTH.187 :1 en 2 (Oude TH. 149) 

1.Heer, machtig God, ik loof U, 
van uw grootheid wil ik zingen, 
ja uw naam, uw majesteit, 
prijs ik telkens weer, als mijn ogen zien 
de wond'ren van 't heelal. 
  
2.Heer, als 'k aanschouw de hemel, 
zon en maan en de sterren, 
die uw hand heeft voortgebracht 
wat is dan de mens, dat U aan hem denkt. 
Toch ziet U naar mij om en hebt mij lief. 
  
Refrein: 
Als ik tot U spreek, weet ik dat U hoort, 
want U heeft mij lief, 
geeft mij perspectief - 
ik zing mijn leven lang: U leeft, U leeft, 
dat is wat 'k geloof. 
 

 

 OTH.315 (oude TH. 268) 
Heer, ik prijs uw grote naam. 
Heel mijn hart wil ik U geven. 
Want U bent de weg gegaan 
die mij redding bracht en leven. 
  
U daalde neer van uw troon 
om mens te zijn. 
Van de stal naar het kruis 
droeg U mijn pijn. 
Van het kruis naar het graf. 
Uit het graf weer opgestaan. 
Heer, ik prijs uw grote naam. 
 

 Geboden 
 
Psalm 18 voorzang (OB) 

    Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen,  
    O God, mijn sterkt', U hartelijk beminnen. 
    Mijn steenrots, burg en helper is de HEER'. 
    Mijn God, mijn rots, mijn zaligheid, mijn eer.  
 

Gebed  
 

Bijbellezing: Deuteronomium 11 :18-21 
en Johannes 14 :23-26 
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  LIEDERENBLAD 
 

 
kindernevendienst 3/4 en 5/6 
 
Lied 663 (NLB2013) 
1.Al heeft Hij ons verlaten, 
Hij laat ons nooit alleen. 
Wat wij in Hem bezaten 
is altijd om ons heen 
als zonlicht om de bloemen 
een moeder om haar kind. 
Teveel om op te noemen 
zijn wij door Hem bemind. 
  
2.Al is Hij opgenomen, 
houd in herinnering, 
dat Hij terug zal komen, 
zoals Hij van ons ging. 
Wij leven van vertrouwen, 
dat wij zijn majesteit 
van oog tot oog aanschouwen 
in alle eeuwigheid. 

 
Verkondiging:  
 
Lied 680 (NLB2013) 
1.Kom, Heil'ge Geest, Gij vogel Gods, 
daal neder waar Gij wordt verwacht. 
Verschijn, Lichtengel, in de nacht 
van onze geest, verward en trots. 
  
2.Waar Gij niet zijt, is het bestaan, 
is alle denken, alle doen 
zo leeg en woest, zo dood, als toen 
Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan. 
 
4.Hoor, Heil'ge Geest, wij roepen U! 
Kom, wees aanwezig in het woord; 
wek onze geest, opdat hij hoort, 
wek ons tot leven, hier en nu. 
  
5.O Heil'ge Geest, wij zijn verblijd: 
Gij immers, eeuwig ondoorgrond, 
legt zelf dit lied ons in de mond, 
ten teken dat Gij bij ons zijt. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied : Lied 675 (NLB2013) 
1.Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, 

deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 

  
2.Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 

 
Zegen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


