
 
 
 

1 
 

LIEDERENBLAD    
Zondag  21 juli 2019 avonddienst 
         Organist Wim Dijkens 
 Voorganger in deze dienst  is 
           Ds. H.F. Klok 
 
Welkom/afkondigingen 
 
OTH. 141 (Opwek. 27) (Leid mij, Heer) 
Leid mij, Heer, o machtig Heiland 
door dit leven aan uw hand. 
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, 
wees mijn Gids in 't barre land. 
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider, 
vul mij met uw Geest steeds meer, 
vul mij met uw Geest steeds meer. 

  
Laat mij zijn een Godsgetuige, 
sprekend van U meer en meer. 
leid mij steeds door uwe liefde, 
groeiend naar uw beeld, o Heer. 
Brood des levens, Brood des hemels, 
voed mij dat ik groei naar U, 
voed mij dat ik groei naar U. 

  
Laat door mij uw levend water 
vloeien als een klare stroom. 
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later 
dat uw Geest over allen koom'. 
Machtig Heiland, mijn Verlosser, 
kom, Heer Jezus, in uw kracht, 
kom, Heer Jezus, in uw kracht. 

  
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider, 
vul mij met uw Geest steeds meer, 
vul mij met uw Geest steeds meer. 

  
Brood des levens, Brood des hemels, 
voed mij dat ik groei naar U, 
voed mij dat ik groei naar U. 

  
Machtig Heiland, mijn Verlosser, 
kom, Heer Jezus in uw kracht, 
kom, Heer Jezus in uw kracht. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Psalm 29 : 1 en 6 (OB), 
1.Aardse machten, looft den HEER'!  
Geeft den HEERE sterkt' en eer.  
Dat de lof van 's Hoogsten Naam,  
Aller groten roem beschaam'.  
Vorsten,'t voegt u, Hem, in 't midden;  
Van Zijn heiligdom t' aanbidden,   
't Voegt u, met de Godgetrouwen,  
's HEEREN heerlijkheid t' ontvouwen. 

    Looft den HEER', die wond'ren werkt;  
    Israël, Zijn volk, versterkt.  
    Hem, die Jakobs heilig kroost  
    Zeeg'nen zal met vreed' en troost. 
 

Geloofsbelijdenis  
 

Opwek. 595 (Licht van de wereld) 
Licht van de wereld, 
U scheen in mijn duisternis; 
nu mag ik zien wie U bent. 
Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer, 
bij U wil zijn elk moment. 
  
Refrein: 
Voor U wil ik mij buigen, 
U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
heilig en rechtvaardig, 
U bent zo geweldig goed voor mij. 
  
Hemelse Heer, 
U, die hoog en verheven bent, 
Koning vol glorie en macht, 
bent als een kind  
naar de wereld gekomen, 
legde uw heerlijkheid af. 
  
(refrein) 
  
En nooit besef ik hoe U leed,   
de pijn die al mijn zonde deed.  
En nooit besef ik hoe U leed,   
de pijn die al mijn zonde deed. 
  
(refrein) 
  
Gebed 

 
 Bijbellezing: Daniel 2 : 27 -36  
  en 1 Petrus 2 :1-10 
  
Psalm 2 :1 en 2 (NB) 
1.Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch? 
Wat is de waanzin toch die zij beramen? 
De groten staan gewapend tot de slag, 
de machtigen der wereld spannen sa-men. 
‘t Is tegen het gezag van God de Here 
en tegen zijn gezalfde vorst gericht: 
“Komt”, zeggen zij, ”laat ons hun banden scheuren, 
tot alle macht in onze handen ligt”! 
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2.Die in de hemel is gezeten lacht, 
want Hij is God die eeuwig blijft regeren. 
Hij spot met hen die spotten met zijn macht. 
Hij kent zijn tijd, Hij is de Heer der heren. 
Dan zal Hij spreken uit zijn hoge woning 
en hen verschrikken in zijn grimmigheid: 
“Ik wijdde mijn gezalfde tot een koning 
op Sions berg, de berg der heiligheid”. 
 
Preek: ‘Daniel 2 : 28a en 34 
  
Gezang 21 :2 en 4 (LB) 
2.Vorsten zijn mensen uit aarde geboren, 
zij keren eens tot aarde weer; 
rijkdom en macht, het gaat alles verloren, 
niemand gedenkt hun daden meer. 
Machtigen wanklen in hun waan, - 
roepen wij dan de Here aan. 
Halleluja! Halleluja! 

 
4.Hij is 't, die hemelen, zeeën en aarde, 
die al wat is tot aanzijn riep, 
de enige God die zijn macht openbaarde, - 
Hem is gehoorzaam wat Hij schiep. 
Hij, die het al heeft in zijn hand, 
houdt ook ons zwak geloof in stand. 
Halleluja! Halleluja! 

  
Dankgebed 

 
Collecten:  
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: OTH. 50  
Looft de Here, alle gij volken, 
prijst Hem, alle gij natiën, 
want zijn goedertierenheid 
is machtig over ons, 
en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. 
Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. 
Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. 
 
Zegen  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


