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  LIEDERENBLAD 
 

     Zondag 7 juli 2019  morgendienst 
         Organist Willem de Vreugd 
        Voorganger Ds. C. van Dam 
 

Welkom/ afkondigingen 
 
Gezang 232 :1 en 3 (B38) 
1.Neem, Heer, mijn beide handen 
en leid uw kind, 
tot ik aan d' eeuw'ge stranden 
de ruste vind! 
Te zwaar valt m' elke schrede, 
als 'k U verlaat. 
O, neem mij met U mede, 
daar waar Gij gaat. 
 
3.En blijft m' ook soms verborgen 
uw grote macht, 
Gij voert mij tot de morgen, 
ook door de nacht. 
Neem dan mijn beide handen 
en leid uw kind, 
tot ik aan d' eeuw'ge stranden 
de ruste vind! 
 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Lofprijzing: Psalm 67 :1 en 2 (NB) 
1.God zij ons gunstig en genadig. 
Hij schenke ons 't gezegend licht 
dat overvloedig en gestadig 
straalt van zijn heilig aangezicht; 
opdat hier op aarde  elk uw weg aanvaarde 
en tot U zich wend ', 
zo,dat allerwegen  ieder volk de zegen 
van uw heil erkent. 
 
2.De volken zullen U belijden, 
o God,U loven al te zaam! 
De landen zullen zich verblijden 
en juichen over uwen naam. 
Volken zult Gij rechten,/hun geding beslechten 
in gerechtigheid, 
volken op deez'aarde,/die uw arm vergaarde, 
die Gij veilig leidt. 
 

Hemelhoog 617a :1 en 2  
1.De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag 
overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
 
 
 

[refrein] 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, 
verheerlijk zijn heilige naam. 

 
2.Heer, vol geduld toont U ons uw liefde. 
Uw naam is groot en uw hart is zacht. 
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 

 
[refrein] 
 
Hemelhoog 436  
U bent mijn schuilplaats Heer, 
U vult mijn hart steeds weer 
met een verlossingslied. 
Telkens als ik angstig ben, 
steun ik op U. 
Ik vertrouw op U. 
Als ik zwak ben, ben ik sterk 
in de kracht van mijn Heer. 

 
Geboden uit Deut.28 : 1-10 
           Col.3 :5-11 
 
ELB. 443 :1,2 en 3 (Ik volg de Heer) 
1.Ik volg de Heer, (ik volg de Heer) 
Want Hij is goed (want Hij is goed) 
Hij weet de weg (Hij weet de weg) 
en hoe het moet (en hoe het moet). 
Hij houdt van mij (Hij houdt van mij) 
Hij is overal (Hij is overal) 
de Herder die mij leiden zal. 

 
2.Soms gaan we door (soms gaan we door) 
gevaarlijk land (gevaarlijk land). 
Dan loopt Hij voor (dan loopt Hij voor) 
en in zijn hand (en in zijn hand) 
houdt Hij de staf (houdt Hij de staf) 
en neemt ons mee (en neemt ons mee). 
Het is soms zwaar, maar toch okee! 

 
3.Een leeuw die brult (een leeuw die brult) 
of een beer die bromt (of een beer die 
bromt). 
De Herder kijkt (de Herder kijkt) 
wat of er komt (wat of er komt). 
Hij is als een muur (Hij is als een muur) 
rondom ons heen (rondom ons heen), 
Hij laat ons nooit, nee, nooit alleen! 
 
Gebed 
 
Bijbellezing: Jesaja 18 :1 - 2,7 
  Handelingen 8 :26 - 40 
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Gesprek kinderen 
 
Zingend gezegend 77 :1,2,3 en 4  
1. Ik zoek naar God, zo goed ik kan  
maar Hij laat zich niet vinden.  
Jeruzalem, is God er dan 
alleen voor zijn beminden?  
Ik ga, ik vlucht 
omdat geen vrucht 
uit mij ooit wordt gevonden;  
verminkt ga ik, geschonden.  
 
2. Wie legt mij uit wat werd gezegd  
eertijds door de profeten?  
Wanneer het niet wordt uitgelegd  
hoe zal ik het dan weten?  
Wie wijst de weg? 
O, kom en zeg: 
Van wie wordt hier geschreven?  
Welk lam gaf eigen leven?  
 
3. Geloofd zij God! Hij zendt zijn Geest,  
de Trooster zal mij leiden; 
wie zo van de Messias leest 
weet waarom Hij moest lijden.  
Hij kwam, het lam, 
de dorre stam 
die vruchten heeft gedragen,  
het antwoord op mijn vragen.  
 
4. Ik reis mijn weg, verbaasd en blij:  
vergeven zijn mijn zonden! 
Niet ik zocht Hem, maar Hij zocht mij  
en Hij heeft mij gevonden!  
Gods goede Geest is mij geweest  
een gids – het lam mijn herder.  
Vol vreugde reis ik verder!  
 
Kindernevendienst 3/4 en 5/6 
 
Verkondiging: 
 
Gezang  281 :1,2,3 en 4 (LB73) 
1.Jezus zal heersen waar de zon 
gaat om de grote aarde om, 
de maan zijn lichte banen trekt, 
zover het verste land zich strekt. 

  
2.Het lied in alle talen zal 
zijn liefde loven overal, 
en uit de kindermond ontspringt 
de lofzang die zijn naam omringt. 

  
 
 
 

3.Zijn rijk is volle zaligheid, 
wie was gevangen wordt bevrijd, 
wie moe was komt tot rust voorgoed, 
wie arm was leeft in overvloed. 

  
4.Laat loven al wat adem heeft 
de koning die ons alles geeft. 
O aarde om dit nieuw begin 
stem met het lied der englen in. 
 
Dankgebed en voorbeden 
  
Collecten: 
1e Oude Synagoge 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: OTH. 150 :1 en 4 (Heer u bent leven) 
1.Heer, U bent mij leven, 
de grond waarop ik sta. 
Heer, U bent mijn weg, 
de waarheid die mij leidt. 
Uw woord is het pad, 
de weg waarop ik ga, 
zolang U mij adem geeft, 
zolang als ik besta. 
Ik zal niet meer vrezen, 
want U bent bij mij. 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 

 
4Vader van het leven, 
ik geloof in U. 
Jezus, de Verlosser, 
wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden, 
Geest van liefd' en kracht, 
U die via duizend wegen 
ons hier samen bracht; 
en op duizend wegen 
zendt U ons weer uit, 
om het zaad te zijn van Gods rijk. 

 
Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


