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  LIEDERENBLAD 
 

     Zondag 14 juli 2019  morgendienst 
         Organist Thom Hesseling 
    Voorganger Ds. M. van Leeuwen 
 

Welkom/ afkondigingen 
 
OTH. 317 (oude TH219) :1 en 3 
1.Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 
 
3.Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, 
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. 
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, 
één en al vuur en liefde_en majesteit. 

  
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Lofprijzing: TH378  (oude TH 316) :1 en 2 

1.De Heer woont in een stralend licht, 
waar wij niet kunnen komen. 
Wie zijn wij dat U zich tot ons richt, 
om ons uw Vaderhart te tonen. 
Jezus is het volmaakte beeld 
en de afdruk van uw wezen; 
die hemelhoog en aardediep, 
uw genade aan ons heeft bewezen. 

  
Refrein: 
Wij verhogen uw Naam, Koning Jezus, 
U die in de hoge hemel troont. 
Wij erkennen uw Naam, Koning Jezus, 
U bent met eer en heerlijkheid gekroond. 
Zend uw Geest om ons te sterken 
en voleindig al uw werken. 
Koning Jezus, vestig hier uw heerschappij, 
regeer in ons; U aanbidden wij. 

  
2.De Zoon die bij de Vader woont, 
zal ons een plaats bereiden. 
Die zich hier in Woord en Geest vertoont, 
zal ons in al de waarheid leiden. 
O Jezus, moedig ons dan aan 
van uw liefde te getuigen; 
in woord en daad en wereldwijd, 
tot ieder zich voor U zal buigen. 

  
(Refrein) 

 
Psalm 99 :1,4 en 6 (NB) 
1.God is Koning,Hij/sticht zijn heerschappij. 
Volken,hoort zijn stem./Buigt u, beeft voor Hem, 
die met macht gekroond/op de cherubs troont. 
Aarde,word bewogen, / beef voor zijn vermogen. 

4.Maakt Hem altezaam / groot, verheft zijn 
naam. 
Buigt u voor Hem neer,/knielt voor Isrels 
Heer. 

   Aan zijn voeten reik / Hem uw huldeblijk. 
   Heilig, hoog in ere / is de Heer der heren. 
  

6.In een dicht wolk / sprak Hij tot zijn volk. 
   Wat Hij metterdaad / openbaarde, staat 
   in hun hart gegrift / als zijn heilig schrift. 

't Woord, door God gegeven,/ is voor hen 
het leven. 

 
Geboden  

 
Psalm 99 :7 en 8 (NB) 
7.Here onze God,/ bitter was hun lot. 
Gij hebt hen verhoord,/ ja Gij gaaft uw 
woord. 

   Uw vergiffenis / was voor hen gewis. 
Gij zijt vol genade,/ ook al wreekt Gij 't 
kwade. 

 
8.Maakt Hem nu tezaam / groot, verheft zijn 
naam. 

   Buigt u voor Hem neer,/Hij is onze Heer, 
   die met macht gekroond/ op de Sion troont. 
   Houdt Hem hoog in ere!/ Heilig is de Here. 

 
Gebed 
 
Bijbellezing: 1 Korinthe 1 :18 -31 
   
Gesprek kinderen 

 
OTH. 535 (oude TH 435) :1 
1.Jezus roept alle kleine kinderen. 
Jezus roept alle kleine kinderen. 
Jezus roept alle kleine kinderen; 
alle kleine kind'ren mogen komen. 
Eén kleine, twee kleine, drie kleine 
kinderen, 
vier kleine, vijf kleine, zes kleine kinderen, 
zeven kleine, acht kleine, negen kleine 
kinderen, 
alle kleine kind'ren mogen komen. 
  
Kindernevendienst 3/4  
 
Psalm 25 :6 (OB) 

 Wie heeft lust den HEER' te vrezen,  
    't Allerhoogst en eeuwig goed?  
    God zal Zelf zijn leidsman wezen,  
    Leren, hoe hij wand'len moet.  
    't Goed, dat nimmermeer vergaat,  
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Zal hij ongestoord verwerven,  
En zijn Godgeheiligd zaad  
Zal 't gezegend aard'rijk erven.  
 
Preek 1 Korinthe 1 :30 
 
LB. 192 :1,2 en 6 (O kostbaar kruis) 
1.O kostbaar kruis, o wonder Gods, 
waaraan de Prins der glorie stierf; 
ik wil om U zijn zonder trots, 
ik acht verlies wat ik verwierf. 

  
2.Bewaar mij dat ik roemen zou 
dan in mijns Heren Christi dood. 
Al wat ik anders noemen zou 
is niets bij dit mysterie groot. 

  
6.De aarde zelf is veel te klein 
voor wie U waarlijk loven wil. 
Uw liefde is een groot geheim, 
zij vraagt geheel mijn hart en ziel. 
 
Dankgebed en voorbeden 
  
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
3e Onderst. Ouderenpastoraat 
 
Slotlied: Psalm 56 :5 (OB)  
5.Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord;  
Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord. 
'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord;  
Wat sterv'ling zou mij schenden?  
Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden 
Mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden;  
Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, 
Door ijver aangespoord  
 
Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


