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  LIEDERENBLAD 
 

     Zondag 21 juli 2019  morgendienst 
           Organist Anton de Jager 
    Voorganger Ds. H.C. Marchand 
 

Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 116 :1,2 en 3 (NB) 
1.God heb ik lief, want die getrouwe Heer 
nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 
en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 
 
2.Toen de benauwdheid dreigend op mij viel 
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen, 
heb ik de naam des Heren aangeroepen 
en weende; Heer mijn God, bewaar mijn ziel! 
 
3.Hij is goedgunstig in gerechtigheid, 
Hij wil zich altijd over ons ontfermen. 
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen. 
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd. 

  
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Lofprijzing: Gezang 320 :1,2 en 3 (LB) 
1.Zingt een nieuw lied voor God de Here 
en weest van harte zeer verblijd. 
God wil alhier met ons verkeren, 
hier wordt een huis voor Hem bereid. 
Hij heeft de hand en het verstand 
gezegend voor het werk, 
de bouw van Christus' kerk. 

  
2.Kinderen van éénzelfde Vader, 
komt nu tesaam van zuid en noord. 
Van oost en west treden wij nader 
tot dit welaangename oord. 
Kracht van de jeugd, 
breng nu verheugd 
de stenen bij elkaar. 
God helpt u wonderbaar. 

  
3.God wil aan ons telkens weer tonen 
dat Hij genadig is en trouw. 
Dat Hij met ons samen wil wonen, 
geeft ons de moed voor dit gebouw. 
maar niet met steen en hout alleen 
is 't grote werk gedaan. 
't Zal om onszelve gaan. 

  
Gezang 257 (Halleluja, eeuwig dank en ere) 
1.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! 

 
Opwek. 7 (Heer, God, U loven wij) 

Heer, God, U loven wij. 
Heer, U belijden wij. 
Vader in eeuwigheid, 
zingt 't gans heelal uw naam. 
Aarde en hemel, Heer, 
zingen uwe naam ter eer, 
heel uw schepping door, 
eeuwig met 't engelenkoor: 
Heilig, heilig, heilig is onze God, 
de Heer Ze-ebaoth. 
Hemel en aarde 
zijn van uw grootheid vol. 
Hemel en aarde 
zijn van uw grootheid vol. 
Halleluja, halleluja, 
halleluja, halleluja. 
Amen. 
 

 Geboden  
 

Psalm 32 :2 (NB) 
2.Nu heb ik,Heer,mijn zonde U beleden; 

   ik weet dat ik uw wet heb overtreden. 
   Ik was ontrouw,ik was van kwaad vervuld, 

maar Gij vergaaft het,Gij verzoent mijn 
schuld. 

   Laat daarom tot U komen uw beminden, 
stoot hen niet af,doch laat U door hen 
vinden. 

   Duistere vloeden stormen op hen aan, 
Gij stelt een perk,Gij zult ons vast doen 
staan. 
 
Gebed 
 
Kinderlied OTH.431 (Jezus is de goede Herder) 
Refrein: 
Jezus is de goede Herder. 
Jezus, Hij is overal. 
Jezus is de goede Herder, 
brengt mij veilig naar de stal. 
  
1.Als je 's avonds niet kunt slapen 
en je bang in 't donker bent, 
denk dan eens aan al die schaapjes, 
die de Heer bij name kent. 
  
(Refrein) 
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2.En wanneer je soms alleen bent 
en je hart is vol verdriet, 
denk dan aan de goede Herder, 
Hij vergeet zijn schaapjes niet. 

  
(Refrein) 
 

Kindernevendienst 3/4  
 
Bijbellezing: Hooglied 2 :8 - 15 

    en Lukas 7 :36 - 50 
   

Lied 908 (LB2013) 
1.Ik heb U lief, o mijn beminde, 
die al mijn vreugd en sterkte zijt. 
Ik heb U lief, o welgezinde, 
wiens komst ik dag en nacht verbeid. 
Ik heb U lief, o schoonste licht, 
glans van Gods aangezicht. 
 
4.Ik ging verdwaald langs vele wegen, 
ik zocht U wel, maar vond U niet, 
ik ging verblind het duister tegen, 
ik minde wat de wereld biedt. 
Nu hebt Gij zo mijn hart gewend, 
dat ik U heb herkend. 
  
5.Hoe moet ik, hemelzon, U danken 
voor 't licht dat Gij mij hebt gebracht? 
Gij hebt mijn ziel, die arme, kranke, 
voorgoed genezen van de nacht. 
Gij kuste met uw gouden mond, 
o zon, mijn ziel gezond. 
  
6.Blijf, Heer, mij met uw gunst genegen, 
dat ik niet weer verdwalen zal; 
houd Gij mijn voeten op uw wegen, 
dan brengen zij mij niet ten val. 
O licht, dat op mijn leven viel, 
verlicht mij lijf en ziel. 
  
7.Ik heb U lief, o wonderschone, 
ik heb U lief, Gij zijt mijn God. 
Ik vraag niet, dat Gij mij zult lonen; 
ik heb U lief, ook in de nood. 
Ik heb U lief, o schoonste licht, 
gezegend Aangezicht! 
 
Preek: Lukas 7 :47a  
 
Thema: Mijn beker vloeit over 
 
Psalm 75 :1,4 en 6 (OB) 
1.U alleen, U loven wij;  
Ja wij loven U, o HEER',  
Want Uw Naam, zo rijk van eer,  
    

Is tot onze vreugd nabij.  
Dies vertelt men in ons land,  
Al de wond'ren Uwer hand.  

  
4.Geen geval, geen zorg, geen list,  
Oost, noch west, noch zandwoestijn,  
Doet ons meer of minder zijn:  
God is rechter, die 't beslist;  
Die, als aller oppervoogd,  
Deez' vernedert, dien verhoogt.  
 
6.'k Zal dit melden, 'k zal altijd  
Zingen Jakobs God ter eer,  
Slaan der bozen hoornen neer,  
Vellen wat Zijn Naam bestrijdt; 
Maar der vromen hoorn en macht  
Zal verhoogd zijn door Gods kracht.  
 
Dankgebed en voorbeden 
  
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Lied 791 :1, 2, 5 en 6 (LB2013) 
1.Liefde, eenmaal uitgesproken 
als uw woord van het begin, 
Liefde, wil ons overkomen 
als geheim en zegening. 
  
2.Liefde, die ons hebt geschapen, 
vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 
alles overwinnend wapen, 
laatste woord dat vrede maakt. 
  
5.Liefde laat zich voluit schenken 
als de allerbeste wijn. 
Liefde blijft het feest gedenken 
waarop wij uw gasten zijn. 
  
6.Liefde boven alle liefde, 
die zich als de hemel welft 
over ons: wil ons genezen, 
bron van liefde, liefde zelf! 
 
Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


