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  LIEDERENBLAD 
 

     Zondag 26 mei 2019  morgendienst 
              Organist Thom Hesseling 
        Voorganger Ds. J.S. Telgenhof 
 

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 
 
Lofprijzing: opwek. 44 (Geprezen zij de Heer) 
Geprezen zij de Heer 
die eeuwig leeft. 
Die vol ontferming ieder 
troost en alle schuld vergeeft. 
Die heel het aards gebeuren 
vast in handen heeft. 

  
Refrein: 
Hem zij de glorie, 
want Hij die overwon, 
zal nooit verlaten wat zijn hand begon. 
Halleluja. Geprezen zij het Lam, 
dat de schuld der wereld 
op Zich nam. 

  
Verdreven is de schaduw 
van de nacht. 
En wie Hem wil aanvaarden 
wordt eens veilig thuisgebracht. 
Voor hem geldt ook dit wonder: 
alles is volbracht. 

  
(refrein) 
Hem zij de glorie, 
want Hij die overwon, 
zal nooit verlaten wat zijn hand begon. 
Halleluja. Geprezen zij het Lam, 
dat de schuld der wereld 
op Zich nam. 

  
 

Hij doet ons dankbaar 
schouwen in het licht, 
dat uitstraalt van het kruis, 
dat eens voor ons werd opgericht. 
En voor ons oog verrijst 
een heerlijk vergezicht. 
  
(refrein) 

 

 Gezang  328 :1 en 2  
1.Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeengekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 
  
2.Ons gevoel en ons verstand 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in 't licht der waarheid. 
't Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 
 
Psalm 19 :1 en 4  

 1.Het ruime hemelrond  
    Vertelt, met blijden mond,  
    Gods eer en heerlijkheid.  
    De held're lucht en 't zwerk,  
    Verkondigen Zijn werk,  
    En prijzen Zijn beleid,  
    Dus kan ons dag bij dag,  
    Tot roem van Gods gezag, 
    Zijn wonderen verhalen.  
    Dus weet ons nacht bij nacht 
    Zijn onbegrensde macht. 
    En wijsheid af te malen.  

 
 4.Des HEEREN wet nochtans,  
    Verspreidt volmaakter glans,  
    Dewijl zij 't hart bekeert,  
    't Is Gods getuigenis,  
    Dat eeuwig zeker is,  
    En slechten wijsheid leert.  
    Wat Gods bevel ons zegt,  
    Vertoont ons 't heiligst recht,  
    En kan geen kwaad gedogen.  
    Zijn wil, die 't hart verheugt,  
    Eist zuiverheid en deugd;  
    Verlicht de duist're ogen.  

 
Geboden 
 
Psalm 25 :2 en 7   

 2.HEER', ai, maak mij Uwe wegen,  
 Door Uw woord en Geest bekend;  
 Leer mij, hoe die zijn gelegen,  
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En waarheen G' Uw treden wendt,  
Leid mij in Uw waarheid, leer  
IJv'rig mij Uw wet betrachten.  
Want Gij zijt mijn heil, o HEER',  
'k Blijf U al den dag verwachten.  
  
7.Gods verborgen omgang vinden  
Zielen, waar Zijn vrees in woont.  
't Heilgeheim wordt aan Zijn vrinden,  
Naar Zijn vreêverbond, getoond.  
d' Ogen houdt mijn stil gemoed 
Opwaarts, om op God te letten: 
Hij, die trouw is, zal mijn voet, 
Voeren uit der bozen netten.  
 
Gebed  
 
Bijbellezing: Lucas 24 :13 - 35 
 
OTH. 440 (Lees je Bijbel..) 
Lees je bijbel, bid elke dag, 
bid elke dag, bid elke dag. 
Lees je bijbel, bid elke dag, 
dat je groeien mag, 
dat je groeien mag, 
dat je groeien mag. 
Lees je bijbel, bid elke dag, 
dat je groeien mag. 
 
Read your bible, pray every day  
pray every day, pray every day. 
Read your bible, pray every day, 
if you want to grow, 
if you want to grow. 
if you want to grow. 
Read your bible, pray every day 
if you want to grow. 
 
Kindernevendienst 3/4  

 
Verkondiging: “de Bijbel, een moeilijk boek?!   
 
Gezang 437 :1,2 en 3  
1.Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 

  
2.Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 

  
3.Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 

 
Dankgebed en voorbeden 

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

 
Slotlied : Gezang 304 :1 
1.God is getrouw, zijn plannen falen niet, 
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. 
Die 't heden kent, de toekomst overziet, 
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen; 
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest 
omspant, 
volvoert zijn hand. 
 
Zegen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


