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LIEDERENBLAD    
Zondag  28 juli 2019 avonddienst 
         Organist Anton de Jager 
 Voorganger in deze dienst  is 
           Ds. G. Frederikze 
 
Welkom/afkondigingen 
 
Psalm 143 :1, 2 en 6 (NB) 
1.O Here, hoor naar mijn gebeden, 
zie mij als smeekling tot U treden, 
verhoor mij, God, die trouw betoont, 
die ieder richt naar recht en reden, 
die boven ons als koning troont. 
 
2.Ik nader U, het hoofd gebogen. 
Gij kunt, o Heer, geen kwaad gedogen, 
ga met uw knecht niet in 't gericht, 
doe hem niet weg van voor uw ogen; 
wie is rechtvaardig in uw licht? 
 
6.Ik strek naar U mijn beide handen. 
Maak in mijn nood mij niet te schande 
voor 't oog van wie mijn ziel benart. 
Als dorstig land, het zonverbrande, 
zo smacht naar U, o Heer, mijn hart. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Aanvangstekst: Hebreeën 12 :1 
 
Lied 750 :1,5 en 7 (LB2013) 
1,Jeruzalem, jij stad door God gebouwd 
ach, was ik  daar jouw gast! 
Hoe dorst mijn hart, het smacht alleen naar jou, 
niets houdt het hier nog vast 
voorbij de hoogste bergen, 
voorbij het verste veld,  
is het deze wereld mij al voor-uit-gesneld. 

 
5.Wie komen daar? Een Koninklijke stoet 
Trekt aan mijn oog voorbij 
Hier ooit vervolgd, daar nu door jou begroet, 
gaan zij verheugd en blij, 
Het is zijn lieve schare 
die Jezus mij hier toont, 
zolang ik op de aarde 
nog als balling woon 
 
7. Ook ik sluit mij bij deze feeststoet aan 
en vind het paradijs. 
Vreugdevol zal ik dicht bij hen gaan staan, 
zing dan Gods lof en prijs. 
daar klinkt het halleluja 
in volle zuiverheid, 
 

en wordt met een hosanna 
God alle eer gewijd. 

 
Gebed  

  
 Lied 326 :1,2,4 en 6 (LB2013) 
 1.Van ver, van oudsher aangereikt, 

een woord dat toch niet van ons wijkt, 
nabij en nieuw ons aangedaan, 
weer vlees geworden, opgestaan! 

  
2.Dit woord komt tot ons op de wind. 
Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt 
gehoor bij mensen, onderdak. 
Dit woord, dat God van oudsher sprak. 

  
4.Dit lied dat onze nacht verstoort 
wordt keer op keer als nieuw gehoord. 
Het breekt zich baan in morgenlicht, 
een nieuwe dag, een vergezicht. 

  
6.O woord, zolang ons toegedaan, 
zet ons opnieuw tot zingen aan: 
gezegend, hier en overal 
die is, die was, die komen zal! 

 
 Bijbellezing: Daniel 7 : 1 -14 
  en Openbaring 1 :9-20 
  
 Psalm 93 (NB) 

1.De Heer is Koning, Hij regeert altijd, 
   omgord met macht, bekleed met majesteit. 

Hij grondvest d' aarde, houdt haar vast in 
stand. 
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn 
hand. 

 
2.Uw troon staat van de aanvang af gesteld 

   op vaste pijlers in het oergeweld. 
   Rivieren slaan, rivieren slaan, o Heer, 
   het water stijgt, het water stijgt steeds meer. 
 

3.Geweldiger dan water en dan wind 
   is in de hoogte God die overwint. 
   Geweldig is de Here die zijn voet 
   plant op de nek van deze watervloed. 
 

4.Uw macht is groot, uw trouw zal nooit 
vergaan, 

   al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan. 
   Tot sieraad is uw hoge heiligheid 
   en in die glans trotseert uw huis de tijd. 
 
   Thema : ‘Een bericht uit het hemels hoofdkwartier’ 
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Hemelhoog 579 : 4 en 5  
4.Mensenzoon tussen de kandelaren, 
Wortel Davids, Morgenster, 
blijf uw kerk vergaderen, bewaren, 
roep haar van nabij en ver. 
Laat de luchters branden van uw klaarheid, 
maak uw kerk tot pijlers van uw waarheid, 
schuilplaats in de wildernis, 
huis waarin uw vrede is. 
 
5.Levensvorst, U loven de geslachten, 
en tot uw verborgen tijd 
blijft de bruid uw wederkomst verwachten, 
’t einde van haar bange strijd. 
Houd haar waakzaam; doe haar, ’t hoofd 
geheven, 
uit die hoge heilsverwachting leven, 
tot zij op de jongste dag, 
met U triomferen mag. 
 
Geloofsbelijdenis 
  
Hemelhoog 589 
Halleluja, eeuwig dank en ere, 
lof, aanbidding, wijsheid, kracht, 
word’ op aard’ en in de hemel, Here, 
voor uw liefd’ U toegebracht! 
Vader, sla ons steeds in liefde gade; 
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade; 
uw gemeenschap, Geest van God, 
amen, zij ons eeuwig lot! 

  
Dankgebed 

 
Collecten:  
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Hemelhoog 583 
[refrein] 
Glorie aan God, 
glorie aan God, 
glorie aan God, 
glorie aan God. 
 
1.Lof zij de Heer, 
Hem komt toe alle eer. 
Hij’s het Lam dat regeert 
tot in eeuwigheid. 
Zijn woord is macht, 
heeft ons vrijheid gebracht. 
Wij aanbidden, 
wij knielen voor Jezus. 
Groot is zijn troon, 
eeuwig zijn kroon. 
  
 

Overwinnaar zal Hij zijn 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 

 
Refrein: 
 
2.Kondig het aan 
door de kracht van zijn naam: 
heel de aard’ wordt vervuld 
van zijn glorie! 
Satan, hij beeft 
want hij weet: Jezus leeft! 
Hij’s verslagen, 
het Lam troont voor eeuwig! 
Jezus is Heer, Redder en Heer! 

 
3.Heersen met Hem 
op de troon en zijn stem 
spreekt van liefde, 
vervult ons met glorie. 
Heilig en vrij, 
alle tranen voorbij. 
Eeuwig vreugde voor God, 
lof, aanbidding: 
waardig het Lam, waardig het Lam! 

 
Overwinnaar zal Hij zijn 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
 
Refrein: 
 
Zegen  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


