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  LIEDERENBLAD 
 

     Zondag 19 mei 2019  morgendienst 
              Organist Thom Hesseling 
       Voorganger Ds. M. van Leeuwen 
 

Welkom/ afkondigingen 
 
Gezang 165 :1 en 4 (B38) 
1.Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doon, 
en Christus zal over u lichten! 
Zo wekt u, zo trekt u als broeder Gods Zoon, 
eer Hij u als rechter komt richten. 
Ontwaak en sta op, het gevaar is zo groot! 
Wie kiest, o verdwaasde, voor 't leven de dood? 
 
4.Welzalig de vrome, die wandelt in 't licht, 
door Christus de doodslaap ontrezen. 
Hoe vaak hier de dag voor de duisternis zwicht, 
't zal nimmermeer nacht voor hem wezen, 
"Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doon!" 
Zo spreekt van de hemel uw Heiland, Gods Zoon. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Openingstekst: Galaten 2 :20 
 
Lofprijzing: OTH. 378 :1 en 2 (Oud 316) 
1.De Heer woont in een stralend licht, 
waar wij niet kunnen komen. 
Wie zijn wij dat U zich tot ons richt, 
om ons uw Vaderhart te tonen. 
Jezus is het volmaakte beeld 
en de afdruk van uw wezen; 
die hemelhoog en aardediep, 
uw genade aan ons heeft bewezen. 

  
Refrein: 
Wij verhogen uw Naam, Koning Jezus, 
U die in de hoge hemel troont. 
Wij erkennen uw Naam, Koning Jezus, 
U bent met eer en heerlijkheid gekroond. 
Zend uw Geest om ons te sterken 
en voleindig al uw werken. 
Koning Jezus, vestig hier uw heerschappij, 
regeer in ons; U aanbidden wij. 

  
2.De Zoon die bij de Vader woont, 
zal ons een plaats bereiden. 
Die zich hier in Woord en Geest vertoont, 
zal ons in al de waarheid leiden. 
O Jezus, moedig ons dan aan 
van uw liefde te getuigen; 
in woord en daad en wereldwijd, 
tot ieder zich voor U zal buigen. 

  
(Refrein) 

 

Lied 20 :1, 2, 3 en 7 (LB) 
1.Laat ons nu vrolijk zingen! 
Komt, heft uw liedren aan 
voor Hem, wie alle dingen 
altijd ten dienste staan. 
Ik wil de Heer daarboven 
lofprijzen hier op aard, 
ja, Hem van harte loven, 
die veilig mij bewaart. 
  
2.Hoe goed is 't hun die bouwen 
op Isrels vaste rots, 
hun die zich toevertrouwen 
de trouwe handen Gods. 
Zij hebben 't heil verkregen, 
de allerschoonste schat; 
God leidt hen op zijn wegen, 
hun voet wordt moe noch mat. 
  
3.Hij is de Heer, de sterke, 
in Hem is alle macht. 
Dat zeggen ons zijn werken, 
dat zeggen dag en nacht, 
de aarde en de hemel, 
de mensen en het vee, 
en alles wat er wemelt 
in 't water van de zee. 
 
7.Ik arme en geringe, 
hoe zou ik voor uw troon 
U lof en dank toezingen? 
Gij zijt zo groot, zo schoon. 
Maar omdat Gij mijn leven 
duldt voor uw aangezicht, 
mag ik, o Heer, U geven 
de weerglans van uw licht. 
 
Psalm 99 :4 en 6 (NB) 
4.Maakt Hem altezaam / groot, verheft zijn 
naam. 
Buigt u voor Hem neer,/knielt voor Isrels 
Heer. 

   Aan zijn voeten reik / Hem uw huldeblijk. 
   Heilig, hoog in ere / is de Heer der heren. 

 
6.In een dicht wolk / sprak Hij tot zijn volk. 

   Wat Hij metterdaad / openbaarde, staat 
   in hun hart gegrift / als zijn heilig schrift. 

 't Woord, door God gegeven,/ is voor hen 
het leven. 
 
Wetlezing 
 
Psalm 32 :2 en 3 (NB) 

 2.Nu heb ik,Heer,mijn zonde U beleden; 
   ik weet dat ik uw wet heb overtreden. 
   Ik was ontrouw,ik was van kwaad vervuld, 
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maar Gij vergaaft het,Gij verzoent mijn schuld. 
Laat daarom tot U komen uw beminden, 
stoot hen niet af,doch laat U door hen vinden. 
Duistere vloeden stormen op hen aan, 
Gij stelt een perk,Gij zult ons vast doen staan. 
 
3.Gij zijt,o Heer,mijn schuilplaats en mijn haven, 
Gij zult aan mij al mijn beloften staven. 
Wat mij benauwt,Gij stelt U aan mijn zij, 
omringt met liedren van bevrijding mij! 
Gij zult mij voortaan door uw trouw bewaken, 
Gij zult mijn leven vol van vreugde maken. 
Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan, 
Gij gaat mij voor,Gij maakt voor mij ruim baan. 
 
Gebed  
 
Bijbellezing: 2 Korinthe 5 :11-21 
 
Gezang 50 :2 en 3 (38) 
2. Om van schuld ons te bevrijden, 
Stierf uw Zoon de wreedste dood. 
Laat wie zich aan Hem wil wijden, 
Houden wat Hij ons gebood. 
Geef als zonde ons omringt, 
Jezus, dat Uw liefd’ ons dringt 
Om altijd voor U te leven, 
Die zich aan ons heeft gegeven. 
  
4Vader, vol van mededogen, 
zie ons arme zondaars aan, 
sla op ons uw vriend'lijk ogen: 
Jezus heeft voor ons voldaan. 
Ja, Hij heeft voor ons voldaan, 
God neemt ons als zondaars aan. 
De verdienste van Zijn sterven, 
doet ons 't eeuwig leven erven. 
 
Kindernevendienst 3/4 en 5/6 

 
Verkondiging:    
 
OTH. 220 (Oude TH.167) 
1.Wij blijven geloven dat onder miljoenen, 
de Heer van de schepping een plan met ons 
heeft, 
waarin zich zijn heil en mijn twijfels verzoenen 
en dat aan elk leven betekenis geeft. 

  
2.En ook dat zijn boodschap de mens kan 
bevrijden 
hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd, 
nog steeds kan vertroosten, verlichten, bevrijden, 
wanneer hier de levensbaan uitzichtloos lijkt. 

  
3.En dat Hij ons telkens de durf wil geven, 
ook nu in een wereld van steen en metaal, 

om buiten onszelf voor de ander te leven; 
ons kleine begin van zijn groot ideaal. 
  
4.Dat werkelijkheid wordt als het oog van de 
volken 
zich niet meer vergeefs naar de horizon 
richt 
en 't morgenrood rijst dat zijn komst met de 
wolken 
verkondigt in duizenden kleuren van licht. 

 

Dankgebed en voorbeden 
 

Collecten 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 

 
Slotlied : OTH.395 (Oud TH. 331 :1 en 2) 
Refrein 1: 
Jezus leeft in eeuwigheid, 
zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 
  
1.Straks als er een nieuwe dag begint, 
en het licht het van het duister wint, 
mag ik bij Hem binnengaan, 
voor zijn troon gaan staan. 
Hef ik daar mijn loflied aan: 
  
(Refrein 1) 
  
2.Straks wanneer de grote dag begint, 
en het licht voor altijd overwint, 
zal de hemel opengaan, 
komt de Heer er aan. 
Heffen wij dit loflied aan: 
  
Refrein 2: 
Jezus komt in heerlijkheid, 
zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van ons leven. 
 
Zegen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


