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  LIEDERENBLAD 
 

     Zondag 30 juni 2019  morgendienst 
               Organist Kees Ploeger 
     Voorganger Ds. J.S. Telgenhof 
 

Welkom/ afkondigingen 
 
Opwek. 815 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid 
 
Want alles is door U, en alles is tot U 
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid 
 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid 
 
Want alles is door U, en alles is tot U 
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid 
 
Heilig, Heilig, Heilig is de Heer 
Jezus, is Koning 
Breng hulde geef Hem eer 
 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid 
 
Want alles is door U, en alles is tot U 
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid 
 
Heilig, Heilig, Heilig is de Heer 
Jezus, is Koning 
Breng hulde geef Hem eer 
 
Heilig, Heilig, Heilig is de Heer 
Jezus, is Koning 
Breng hulde geef Hem eer 
 
Jezus, is Koning 
Breng hulde 
 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Lofprijzing: Opwek. 281 (Als een hert) 
Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn kracht, mijn schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 

  
Doopbrieven Edwin en Jamy Wezenberg,  
Arjan en Deborah de Wilde 

 
 

Opwek. 687 (Heer, wijs mij Uw weg) 
Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan; 
troost mij dan liefdevol 
en moedig mij weer aan. 
  
Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is; 
leid mij dan op uw weg, 
de weg die eeuwig is. 
  
Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan; 
spreek door uw woord en Geest 
mijn hart en leven aan. 
  
Heer, toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef; 
toon mij dat Christus 
heel mijn weg gelopen heeft, 
toon mij dat Christus 
heel mijn weg gelopen heeft. 

 

Gebed 
 
Bijbellezing: Handelingen8 :26 - 40 
  
Elb. 462 :1 
1.Maak een vrolijk geluid voor de Heer, 
of je thuis bent of buiten op straat. 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
met de bel van je fiets op de maat. 
Want een vrolijk geluid maakt Hem blij. 
Doe je mee, want ook jij hoort er bij. 
Zing en fluit! 
Roep het uit! 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer. 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer. 
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Doopbrieven Wil en Else-marlies Moreau;  
Dave en LIzette Mons 
 
Opwek. 126 (Jezus vol liefde) 
Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. 
Wij prijzen U als onze Heer. 
Kom met uw kracht o Heer, 
en vul ons tot uw eer, 
kom tot uw doel met ieder van ons. 
Maak ons een volk Heer, heilig en rein, 
dat U Heer, volkomen steeds 
toegewijd zal zijn. 
 
Verkondiging: “Begrijp je wat je leest?”  
 
Psalm 87 :1, 2, 3 en 4 (LB1973) 
1.Op Sions berg sticht God zijn heilge stede. 
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof. 
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof; 
door uwe poort zal ieder binnentreden. 
 
2.Rahab  en  Babel zullen u behoren. 
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer 
en ieder land erkent Hem als de Heer. 
O moederstad, uit u is elk geboren!  
 
3.God zal hen zelf bevestigen en schragen 
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
hen tellen, als in Isrel ingelijfd, 
en doen de naam van Sions kindren dragen. 
 
4.Zij zullen saam, de groten met de kleinen, 
dansend de harpen en cymbalen slaan, 
en onder fluitspel in het ronde gaan,  
zingend; "In U zijn al onze fonteinen". 
 
Dooponderwijs 
 
Doopgebed  
 
Lied “mijn toevlucht -Sela  
De Heer is je schild en bevrijder, 
de redder die niet van je wijkt. 
Onder zijn vleugels ben je veilig. 
Zijn wieken beschermen. 
Zijn trouw is een veilig schild. 
  
In Gods nabijheid is geen angst meer 
voor de plaag van de dag. 
Jou zal niets overkomen; 
open je ogen 
en zie dat het kwaad vergaat. 
  

 
 
 

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste 
woont 
en overnacht in zijn schaduw, 
zegt tegen de Heer:  
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik 
vertrouw op U. 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik 
vertrouw op U. 

  
Als je mag wonen bij de Hoogste 
ben je veilig voor het kwaad. 
Engelen zullen je dragen. 
Je zult je niet stoten, 
maar vertrapt de tegenstand. 
 
Ik bevrijd wie mij liefheeft  
en bescherm wie mij kent. 
Roep je mij aan, ik geef antwoord. 
In de nood ben ik bij je  
en bevrijd je van angst. 
Ik zal roem en overvloed geven. 
Ik zal je redding zijn. 
Ik zal je redding zijn. 

 
Doopvragen 

 
Gezang 334 :1 en 4  
1.Here Jezus, wij zijn nu 
in het heiligdom verschenen, 
met ons kind gaan wij tot U, 
wil uw zegen ons verlenen, 
waar de roepstem wordt vernomen: 
laat de kindren tot Mij komen. 

 
4.Herder, neem uw schaapje aan. 
Hoofd, maak het een van uw leden. 
Wees zijn weg, wijs het zijn baan. 
Vredevorst, wees Gij zijn vrede. 
Wijnstok, laat dit rankje bloeien, 
dat er eens veel vruchten groeien. 

 
Dopen: Jelle, Joëlle, Collin, Quinn 

 
Ps 134: 3 (oude berijming) 

 3.Dat 's HEEREN zegen op u daal'; 
    Zijn gunst uit Sion u bestraal'. 
    Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer: 
    Looft, looft dan aller heren HEER'! 
 
 Slotlied: “Jezus overwinnaar” 

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. 
Want U bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstild door de klank van Uw 
stem. 
Alles buigt voor Koning Jezus. 
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U bent de held die voor ons strijdt. 
U baant de weg van overwinning. 
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. 
Naam boven alle namen, Hoogste 
Heer 
Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote 
Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 
 
De duisternis licht op door U. 
De duivel is door U verslagen. 
Dood waar is je macht, waar is je 
prikkel gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven! 
 
De schepping knielt in diepst ontzag. 
De hemel juicht voor onze Koning. 
En de machten van de hel weten Wie 
er regeert: 
Naam boven alle namen, Hoogste 
Heer. 
 
Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 
 
Zegen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


