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LIEDERENBLAD    
Zondag  1 september 2019 avonddienst 
         Organist Willen de Vreugd 
      Voorganger in deze dienst  is 
                  Ds. D. de Bree 
 
Welkom/afkondigingen 
 
Psalm 133 :1 en 2 (NB) 
1.Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen 
van 't zelfde huis als broeders samenwonen. 
en liefdeband houdt hen tezaam. 
De zegen van Gods hoog verheven naam 
daalt op hen neer vol zoete tederheid, 
als olie die den priester wijdt. 
 
2.Als olie die Aarons baard en kleren 
met geur doordringt, zo is de gunst des Heren 
voor wie eendrachtig samen zijn. 
Als dauw is het, die ligt zo mild en rein 
op Hermons top en daalt op Sion neer. 
't Wordt al een tuin voor God den Heer. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Aanvangstekst: Joh. 17 :22,23 
 
Opwek. 797 (breng ons samen) 
U roept ons samen als kerk van de Heer 
Verbonden met U en elkaar 
Wij brengen U lof, geven U alle eer 
Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar 
Jezus is gastheer en nodigt ons uit 
Waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis 

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
Die alles gelooft en verdraagt 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft 
Veelkleurig, verschillend en dienstbaar 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar 
Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt 

Refrein:                                                              
Breng ons samen, één in uw naam 
Ieder is welkom hier binnen te gaan 
Samen, één door de Geest 
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft 

U roept ons samen voor Woord en gebed 
Als deel van uw kerk wereldwijd 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht 
Gebruiken met vreugde de maaltijd 
Wij breken het brood en verstaan het geheim 
Om samen uw kerk en van Christus te zijn 

Refrein 

 
 

Wij belijden één geloof en één Heer 
Zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer 
Heer, geef vrede die ons samenbindt 
Vader, maak ons één 

Wij belijden één geloof en één Heer 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer 
Heer, geef vrede die ons samenbindt 
Vader, maak ons één 

Breng ons samen, één in uw naam 
Ieder is welkom hier binnen te gaan 
Samen, één door de Geest 
Verbonden in liefde 

refrein 
 
Geloofsbelijdenis  

 
Opwek. 167 (Samen in naam van Jezus) 
Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer. 
  
Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
En zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 
  
Prijst de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
't Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 
 
Gebed  

  
 Bijbellezing: Romeinen14 :1-23 (NBV) 
 
 Psalm 25 :2 en 6 (NB) 
        2.Here, maak mij uwe wegen 
        door uw Woord en Geest bekend; 
        leer mij, hoe die zijn gelegen 
        en waarheen G’uw treden wendt; 
        leid mij in uw rechte leer,  
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laat mij trouw uw wet betrachten,  
want Gij zijt mijn heil o Heer,  
‘k blijf U al den dag verwachten. 
 
6.Wie heeft lust de Heer te vrezen,  
‘t allerhoogst en eeuwig goed? 
God zal zelf zijn leidsman wezen,  
leren hoe hij wandlen moet. 
Wie het heil van Hem verwacht 
zal het ongestoord verwerven,  
en zijn zalig nageslacht 
zal ‘t gezegend aardrijk erven. 
 
Preek: verschil van inzicht 
 
Gezang 95 :1,2 en 3  
1.Nu bidden wij met ootmoed en ontzag 
de Vader aan, wiens naam aan elk geslacht 
in hemel en op aarde aanzijn gaf, 
dat, naar zijn heerlijk wezen, 
Hij ons de kracht des Heiligen Geestes geve 
en de Messias bij ons intrek neme. 
Zijn liefde is de grondslag van ons leven, 
de oorsprong van ons hart. 

  
2.Dan zullen wij met alle heilgen saam 
in 't morgenlicht op hoge tinnen staan 
en hoogte en diepte, lengte en breedte van 
Gods heil doormeten mogen. 
Dan kennen wij de liefde uit den hoge, 
al gaat zij verre het verstand te boven. 
Wij zullen tot de volle wasdom komen 
in Gods verheven naam. 

  
3.Hem nu die in ons werkt en ons geleidt, 
die verder gaat dan al ons bidden reikt 
en meer is dan ons diepste denken peilt, 
zij heerlijkheid en glorie 
in de gemeente die Hij heeft verkoren, 
in elk geslacht dat van zijn naam zal horen, 
door Jezus Christus, nu gelijk tevoren 
en tot in eeuwigheid. 
 
(Refrein 2x) 
 
Dankgebed 
 
Collecten:  
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
3e Media en muziek  
 
Slotlied: Gezang 481 :1,2 en 3  
1.O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 

Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 
  
2.Maak ons volbrengers van dat woord, 
getuigen van uw vrede, 
dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
wie afdwaalt met ons mede. 
Laat ons getrouw de weg begaan 
tot allen die ons verre staan 
en laat ons zonder vrezen 
de minste willen wezen. 
  
3.Leer ons het goddelijk beleid 
der liefde te beamen, 
opdat wij niet door onze strijd 
uw goede trouw beschamen. 
Leg ons de woorden in de mond 
die weer herstellen uw verbond. 
Spreek zelf door onze daden 
van vrede en genade. 

 
Zegen  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


