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  LIEDERENBLAD 
 

     Zondag 16 juni 2019  morgendienst 
               Organist Kees Ploeger 
     Voorganger Ds. Joh. van Holten 
 

Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 21 :1 en 13 (OB) 
1.O HEER', de Koning is verheugd  
Om Uw geducht vermogen;  
Uw heil zweeft hem voor d' ogen,  
En met wat blijde zielevreugd  
Zal hij, door al Uw daân.  
Verrukt, ten reie gaan!  

 
13.Verhoog, o HEER', Uw naam en kracht;  
Zo zal ons vrolijk zingen  
Door lucht en wolken dringen.  
Zo wordt Uw heerschappij en macht  
Door ons, nog eeuwen lang,  
Geloofd met psalmgezang.  
 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Lofprijzing: Gezang 135 :1,2 en 3 (B38) 
1.Dankt, dankt nu allen God 
met blijde feestgezangen! 
Van Hem is 't heug'lijk lot, 
het heil, dat wij ontvangen. 
Hij ziet in Christus ons 
altijd genadig aan, 
en heeft ons dag aan dag 
met goedheid overlaan. 
 
2.Hij, d' eeuwig rijke God, 
wil ons reeds in dit leven 
zijn vreed' en heilgenot, 
als aan zijn kind'ren geven. 
Hij zal ons door zijn Geest 
vermeerd'ren licht en kracht, 
en ons uit alle nood 
verlossen door zijn macht. 
 
3.Lof, eer en prijs zij God 
door aller scheps'len tongen, 
op zijne hemeltroon 
aanbiddend toegezongen: 
de Vader en de Zoon, 
die met de Heil'ge Geest, 
Drieenig God, steeds blijft, 
en immer is geweest! 
 
Opwek. 7 (Heer, God, U loven wij.) 
Heer, God, U loven wij. 
Heer, U belijden wij. 
Vader in eeuwigheid, 

zingt 't gans heelal uw naam. 
Aarde en hemel, Heer, 
zingen uwe naam ter eer, 
heel uw schepping door, 
eeuwig met 't engelenkoor: 
Heilig, heilig, heilig is onze God, 
de Heer Ze-ebaoth. 
Hemel en aarde 
zijn van uw grootheid vol. 
Hemel en aarde 
zijn van uw grootheid vol. 
Halleluja, halleluja, 
halleluja, halleluja. 
Amen. 

 
Opwek.402  
Vader, Zoon en Geest, ik prijs U 
met heel mijn wezen, Heer. 
Voor uw troon geknield, bewijs ik 
U hulde en eer. 
  
Vader, Zoon en Geest, ik eer U; 
U bent volkomen één. 
Al mijn liefde en aanbidding 
is voor U alleen. 
  
Refrein: 
U, die één in wezen zijt, 
is ons leven toegewijd. 
In uw liefde zijn wij één; 
aanbidden wij U alleen. 
  
Vader, Zoon en Geest, voor eeuwig 
bent U volkomen rein. 
Heilig God, laat heel mijn leven 
tot eer van U zijn. 
  
Vader, Zoon en Geest, ik dank U; 
buig mij vol eerbied neer. 
Hoog verheven God, ontvang nu 
mijn liefde en eer. 

 
Geboden  
 
Gezang 460 :1,2 en 3 (LB) 
1.Loof de Koning, heel mijn wezen, 
gij bestaat in zijn geduld, 
want uw leven is genezen 
en vergeven is uw schuld. 
Loof de Koning, loof de Koning, 
tot gij Hem ontmoeten zult. 
  
2.Looft Hem als uw vaadren deden, 
eigent u zijn liefde toe, 
want Hij bergt u in zijn vrede, 
zegenend wordt Hij niet moe. 
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Looft uw Vader, looft uw Vader, 
tot uw laatste adem toe. 

  
3.Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 
Hij kent onze broze kracht. 
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 
van de boze en zijn macht. 
Looft uw Heiland, looft uw Heiland, 
die het licht is in de nacht. 
 
Gebed  
 
Bijbellezing: Romeinen 8 :1-17 

Tekst: Rom. 15 
 
Opwek. 136 (Abba, Vader) 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen 
U behoor ik toe. 

  
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d'uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 

  
Abba, Father, let me be 
Yours and Yours alone. 
May my will forever be 
evermore Your own. 
Never let my heart grow cold. 
Never let me go. 
Abba, Father, let me be 
Yours and Yours alone. 
 
kindernevendienst 3/4 en 5/6 
 
Thema:  
De Geest bevrijdt van angst en doet als kinderen leven. 
 
Lied 675 :1 en 2 NLB) 2013 
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 kinderen zijn. Halleluja! 

 
Dankgebed en voorbeden 

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

 
Psalm 103 :5 en 9 (NB) 

 5.Zoals een vader liefdevol zijn armen 
   slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 
   God onze Vader, want wij zijn van Hem. 
   Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 
   Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, 
   slechts leven op de adem van zijn stem. 

 
 9.Laat heel het machtig koninkrijk des Heren 
   zijn grote naam, zijn grote daden eren. 
   Komt allen tot de lof des Heren saam. 
   Lof zij den Heer in hemel en op aarde, 
   die aan zijn volk zijn liefde openbaarde, 
   en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam. 
 

Zegen 
 
 
 
 
 
 
 


