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  LIEDERENBLAD 
 

     Zondag 30 mei 2019  morgendienst 
                    Hemelvaartsdag 
           Organist Anton de Jager 
     Voorganger Ds. J.S. Telgenhof 
 

Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 100 :1 en 3  
1Juich aarde,juich alom den HEER', 
Dient God met blijdschap,geeft Hem eer; 
Komt,nadert voor Zijn aangezicht; 
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 
 
3.Gaat tot Zijn poorten in met lof, 
Met lofzang in Zijn heilig hof; 
Looft Hem aldaar met hart en stem; 
Prijst Zijnen Naam, verheerlijkt Hem. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Lofprijzing: Psalm 47 :1 en 3, 
1.Juicht, o volken, juicht,  
Handklapt, en betuigt   
Onzen God uw vreugd.  
Weest te zaâm verheugd;  
Zingt des Hoogsten eer;  
Buigt u voor Hem neer. 
Alles ducht Zijn kracht;  
Alles vreest Zijn macht;  
Zijne majasteit,  
Maakt haar heerlijkheid,  
Over 't rond der aard',  
Wijd en zijd vermaard. 

 
3.God vaart, voor het oog,  
Met gejuich omhoog;  
't Schel bazuingeluid  
Galmt Gods glorie uit. 
Heft den lofzang aan,  
Zingt Zijn wonderdaân,  
Zingt de schoonste stof,  
Zingt des Konings lof, 
Met een zuiv'ren galm, 
Met een blijden psalm. 
Hij, de Vorst der aard', 
Is die hulde waard. 
  
Gezang 259 :1 en 2 (Halleluja! Lof zij het Lam) 
1.Halleluja! Lof zij het Lam, 
die onze zonden op zich nam, 
wiens bloed ons heeft geheiligd; 
die dood geweest is, - en Hij leeft; 
die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft, 
in eeuwigheid beveiligt! 

  

2.Aanbidt de Vader in het woord! 
Aanbidt de Zoon, aan 't kruis doorboord! 
Aanbidt de Geest uit beiden! 
Van zijn gemeenschap, zijn gena, 
zijn liefd' en trouw, halleluja, 
zal ons geen schepsel scheiden. 

 
Opwek. 178 (Waardig, o waardig bent U, Heer) 
Waardig, o waardig bent U, Heer, 
wij heffen onze stem tot U 
vol aanbidding, dank en eer. 
Waardig, o waardig bent U, Heer, 
wij heffen onze stem tot U 
vol aanbidding, dank en eer. 
  
O halleluja, Lam voor ons geslacht. 
Wij heffen onze handen op 
naar U die redding bracht. 
Halleluja, ere aan de Koning, 
U, sterke Overwinnaar, 
U, Heerser van 't heelal. 
  
Heer, U bent mij dierbaarder dan zilver. 
Heer, U bent mij kostbaarder dan goud. 
Heer, uw schoonheid 
gaat boven diamanten, 
ja, niets en niemand is aan U gelijk. 
 

 Geloofsbelijdenis 
  
    Opwek. 125 (Heer, ik kom tot U) 

Heer, ik kom tot U, 
hoor naar mijn gebed. 
Vergeef mijn zonden nu, 
en reinig mijn hart. 
  
Met uw liefde, Heer, 
kom mij tegemoet, 
nu ik mij tot U keer, 
en maak alles goed. 
  
Zie mij voor U staan, 
zondig en onrein. 
O, Jezus raak mij aan, 
van U wil ik zijn. 
  
Jezus op uw woord, 
vestig ik mijn hoop. 
U leeft en U verhoort 
mijn bede tot U. 

   
Gebed  

 
Bijbellezing: Lucas 24 :36 - 53 

     en Hebr. 4 :14 -16 
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Opwek. 430 (Heer ik prijs Uw grote naam) 
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. 
 
Kindernevendienst 3/4  

 
Verkondiging: “een geopende hemel”  
 
Psalm 68 :10 
10.Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
Met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
Wie zou die hoogste Majesteit 
Dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
Ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, en wil, en zal in nood, 
Zelfs bij het naad'ren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten 
1e Gehandicaptenproject 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied : Psalm 121 :1 en 4  
1.'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, 
Vanwaar ik dag en nacht 
Des Hoogsten bijstand wacht. 
Mijn hulp is van den HEER' alleen, 
Die hemel, zee en aarde, 
Eerst schiep, en sinds bewaarde. 

 
4.De HEER' zal u steeds gadeslaan, 
Opdat Hij in gevaar, 
Uw ziel voor ramp bewaar'. 
De HEER', 't zij g' in of uit moogt gaan, 
En waar g' u heen moogt spoeden, 
Zal eeuwig u behoeden. 

 
Zegen  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


