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  LIEDERENBLAD 
 

     Zondag 28 juli 2019  morgendienst 
           Organist Kees Ploeger 
    Voorganger Ds. L. Lammers 
 

Welkom/ afkondigingen 
 
Gezang  138 :1 en 4 (B38) 
1.De Heer is God en niemand meer: 
verheerlijkt Hem, gij vromen! 
Wie is als aller scheps'len Heer 
zo heerlijk, zo volkomen? 
De Heer is groot, zijn naam is groot, 
de luister zijner deugden groot, 
oneindig groot zijn wezen. 
 
4.Waar waren wij, had zijne kracht 
ons niet gevormd ten leven? 
Hij kent ons, kent al 't geen zijn macht 
ooit aanschijn heeft gegeven. 
Bij Hem is wijsheid en verstand, 
bij Hem is sterkte, zijne hand 
omspant en aard en hemel. 
 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Lofprijzing: Gezang 457 (Heilig, heilig.) (LB) 
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. 

  
2.Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden, 
werpen aan de glazen zee hun gouden kronen 
neer. 
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden 
al uwe englen, onvolprezen Heer. 

  
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. 

  
4.Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 
 
Opwek. 609 (U bent Heilig) 
(m) U bent heilig, (v)  U bent heilig, 
(m) U bent machtig,  (v)  U bent machtig, 
(m) U bent waardig, (v)  U bent waardig, 
(m) eer en ontzag,  (v)  eer en ontzag. 

  
(m) Ik wil volgen, (v)  Ik wil volgen, 
(m) ik wil luist'ren,  (v)  ik wil luist'ren, 

(m) van U houden, (v)  van U houden, 
(m) iedere dag, (v)  iedere dag. 
  
(m) Ik wil zingen (v)  U die Koning bent 
(m) en juichen; (v)  en de hoogste Heer, 
(m) in aanbidding (v)  U de Machtige 
(m) mij buigen. (v)  kwam op aarde neer. 
  
(m) U de Heer  (v)  Als Immanuël, 
(m) aller heren, (v)  'God zal met ons zijn', 
(m) U mijn God (v)  als het Lam van God, 
(m) wil ik eren. (v)  zo volmaakt en rein. 
  
(m) Ik wil zingen  (v)  U die leven geeft, 
(m) en juichen; (v)  mij bevrijding bracht 
(m) in aanbidding (v)  en voor eeuwig leeft, 
(m) mij buigen. (v)  U hebt alle macht. 

 
(m) U de Heer (v)  U de alfa, omega, 
(m) aller heren, (v)  eens zal ik U zien; 
(m) U mijn God (v)  U, mijn Meester, 
Messias (m) wil ik eren. 
(v)  Verlosser en Vriend. 
  
U bent mijn Vredevorst                                   
en ik leef alleen voor U. 

 
Opwek. 464 (Wees stil) 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag 
en kniel nu voor Hem neer; 
die zelf geen zonde kent 
en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
  
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
waar Hij verschijnt met vuur; 
een eeuwigdurend licht 
straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
  
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft 
en ons genezing brengt; 
niets is onmogelijk 
voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
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Verootmoediging  
 
Lied: ik zal de Here God liefhebben.. 
Ik zal de Here God liefhebben met mijn hele hart 
Met mijn hele ziel, mijn hele verstand 
Ik zal mijn naaste liefhebben als mijzelf 
Als ik ga. Of sta 
Of wacht op Zijn ja 
Ik zal de Here God liefhebben met mijn hele hart 
(Elly en Rikkert) 
 
Gebed  
 
Kindernevendienst 3/4  
 
Bijbellezing: Genesis 18 :13-33 en 19 :29 

     
Psalm 98 :1 en 4 (OB) 
1.Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE,  
Dien groten God, Die wond'ren deed.  
Zijn rechterhand, vol sterkt' en ere,  
Zijn heilig' arm, wrocht heil na leed.  
Dat heil heeft God nu doen verkonden,  
Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid,  
Zo vlekkeloos en ongeschonden.  
Voor 't heidendom ten toon gespreid.  
 
4.Laat al de stromen vrolijk zingen,  
De handen klappen naar omhoog;  
't Gebergte vol van vreugde springen  
En hupp'len voor des HEEREN oog. 
Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten,  
De wereld in gerechtigheid;  
Al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten,  
Wordt in rechtmatigheid geleid.  
 
Thema: Redding is geen privézaak  
 
Opwek. 378 (Ik wil jou van harte dienen) 
Ik wil jou van harte dienen 
en als Christus voor je zijn. 
Bid dat ik genade vind, dat 
jij het ook voor mij kunt zijn. 

  
Wij zijn onderweg als pelgrims, 
vinden bij elkaar houvast. 
Naast elkaar als broers en zusters, 
dragen wij elkanders last. 

  
Ik zal Christus' licht ontsteken 
als het duister jou omvangt. 
Ik zal jou van vrede spreken 
waar je hart naar heeft verlangd. 

  
 
 

Ik zal blij zijn als jij blij bent, 
huilen om jouw droefenis. 
Al mijn leeftocht met je delen 
tot de reis ten einde is. 
  
Dan zal het volmaakte komen 
als wij zingend voor Hem staan. 
Als wij Christus' weg van liefde 
en van lijden zijn gegaan. 

 

Dankgebed en voorbeden 
 
 Collecten 

1e Werk van de diaconie  
2e Kerk en eredienst 

 
Psalm 72 :1,4 en 11 (OB) 

 1.Geef, HEER', den Koning Uwe rechten,  
    En Uw gerechtigheid   
    Aan 's Konings zoon om Uwe knechten,  
    Te richten met beleid.  
    Dan zal Hij al Uw volk beheren,  
    Rechtvaardig, wijs en zacht;  
    En Uw ellendigen regeren;  
    Hun recht doen op hun klacht. 
 
 4.'t Rechtvaardig volk zal welig groeien;  
    Daar twist en wrok verdwijnt,  
    Zal alles door den vrede bloeien,  
    Totdat geen maan meer schijnt.  
    Van zee tot zee zal Hij regeren,  
    Zover men volk'ren kent;  
    Men zal Hem van d' Eufraat vereren,  
    Tot aan des aardrijks end.  
 
 11.Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen;  
 Men loov' Hem vroeg en spâ;  
 De wereld hoor', en volg' mijn zangen,  
 Met amen, amen na. 
 

Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


