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  LIEDERENBLAD 
 

     Zondag 1 september 2019 morgendienst 
               Organist Kees Ploeger 
        Voorganger Ds. M. van Leeuwen  
 

Welkom/ afkondigingen 
 
Opwek. 288 (2x) Hef je hoofd omhoog 
Hef je hoofd omhoog, 
want de Koning komt. 
Buig nu voor Hem en aanbid Hem. 
Zing... (hosanna voor de Heer). 
Vol van heerlijkheid is zijn majesteit. 
Breng nu ere aan de Here. 
Hij, de Koning, komt. 
 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Openingstekst: Romeinen 9 :18 
 
Lofprijzing: OTH. 484  
Refrein: 
De Heer is mijn Herder,  
Hij is alles wat ik nodig heb. 
Hij brengt mij tot rust 
en Hij geeft nieuwe kracht. 
Hij leidt mij steeds verder  
op de juiste weg die ik moet gaan 
De Heer is mijn Herder. 
 
Al ga ik door een donker dal, 
Ik hoef niet bang te zijn. 
Ik weet dat U mij bij zult staan, 
U bent heel dichtbij. 
Refrein: 
 
Want wat mij ook wordt aangedaan, 
U helpt mij telkens weer. 
U geeft mij wat ik nodig heb 
en nog zo veel meer 
Refrein: 
 
Uw goedheid en uw liefde, Heer 
Volgen mij altijd. 
En ik mag heel dicht bij U zijn 
Tot in eeuwigheid. 
Refrein: 
 
OTH. 332 (Opwek.461) 
Mijn Jezus, mijn redder; 
Heer, er is niemand als U. 
Laat elk moment, 
al wat ik denk, 
vol zijn van uw liefde, Heer. 
Mijn schuilplaats, mijn trooster, 
veilige toren van kracht; 
adem en stem, al wat ik ben, 
brengen U voortdurend eer. 
 

Refrein: 
Juich voor de Heer, 
heel de aarde wees blij. 
Zing van de Koning 
en zijn heerschappij. 
Bergen aanbidden, de zee juicht mee 
bij het horen van uw naam. 
U wil ik prijzen voor dat wat U schiep; 
mijn leven lang loven, 
want U heb ik lief. 
Niets is zo goed als een leven 
heel dicht bij U. 
 
Geboden 
 
Psalm 130 :1 en 2 (NB) 
1.Uit diepten van ellende 
roep ik tot U, o Heer. 
Gij kunt verlossing zenden, 
ik werp voor U mij neer. 
O laat uw oor zich neigen 
tot mij, tot mijn gebed. 
Laat mij gehoor verkrijgen, 
red mij, o Here, red! 
 
2.Zoudt Gij indachtig wezen 
al wat een mens misdeed, 
wie zou nog kunnen leven 
in al zijn angst en leed? 
Maar Gij wilt ons vergeven, 
Gij scheldt de schulden kwijt, 
opdat wij zouden vrezen 
uw goedertierenheid. 
 
Gebed  

 
Bijbellezing : Mattheüs 15 :21 - 28 
 
Psalm 86 :3 en 5 (OB) 
3.HEER', door goedheid aangedreven,  
Zijt Gij mild in ’t schuld vergeven.  
Wie U aanroept in den nood,  
Vindt Uw gunst oneindig groot.  
HEER', neem mijn gebed ter oren;  
Wil naar mijne smeking horen;  
Merk naar Uw goedgunstigheên,  
Op de stem van mijn gebeên.  
 
5.Al de heid'nen door Uw handen  
Voortgebracht in alle landen,  
Zullen tot U komen, HEER',  
Bukken voor Uw aanschijn neer,  
En Uw Naam ter ere leven. 
Gij zijt groot en hoog verheven;  
Gij doet duizend wonderheên: 
Gij zijt God, ja Gij alleen.  
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  LIEDERENBLAD 
 

Kindernevendienst 3/4  
 

 Preek:  
  
 Opwek. 446 Daar is kracht 

Wilt u van zonde en schuld zijn verlost? 
Daar's kracht in het bloed! 
Daar's kracht in het bloed! 
Weet, dat uw redding  
zoveel heeft gekost. 
Daar's kracht  
in het bloed van het Lam. 
  
Refrein: 
Daar is kracht, kracht, 
wonderbare kracht 
in het bloed van het Lam. 
Daar is kracht, kracht, 
wonderbare kracht 
in het dierbaar bloed van het Lam. 
  
Satan gaat rond 
als een briesende leeuw. 
Daar's kracht in het bloed! 
Daar's kracht in het bloed! 
Wilt u verlost zijn 
en witter dan sneeuw? 
Daar's kracht 
in het bloed van het Lam. 
  
(refrein) 
  
Komt dan tot Jezus, 
Hij stierf ook voor U. 
Daar's kracht in het bloed! 
Daar's kracht in het bloed! 
Hoort naar zijn woord 
en gelooft in Hem nu. 
Daar's kracht 
in het bloed van het Lam. 

 

 Dankgebed en voorbeden 
 

Collecten 
1e Werk van de diaconie  
2e Kerk en eredienst 
3e Media en muziek 

  
 Slotlied: OTH. 182 (Opwek.428) 

1.Genade, zo oneindig groot. 
Dat ik, die 't niet verdien 
het leven vond, want ik was dood 
en blind, maar nu kan 'k zien. 
  
2.Genade die mij heeft geleerd 
te vrezen voor het kwaad. 
 

Maar ook - als ik mij tot Hem keer - 
dat God mij nooit verlaat. 
  
3.Want Jezus droeg mijn zondelast 
en tranen aan het kruis. 
Hij houdt mij door genade vast 
en brengt mij veilig thuis. 
  
4.Als ik daar in zijn heerlijkheid 
mag stralen als de zon, 
dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
dat ik genade vond. 
dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
dat ik genade vond. 
 
Zegen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


