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  LIEDERENBLAD 
 

     Zondag 4 augustus 2019  morgendienst 
             Organist Kees Ploeger 
    Voorganger Ds. J.S. Telgenhof 
 

Welkom/ afkondigingen 
 
Lied 187 :1 en 3 (ELB) 
1't Scheepke onder Jezus' hoede, 
met zijn kruisvlag hoog in top, 
neemt als arke der verlossing 
allen, die in nood zijn, op. 
Al staat de zee ook hol en hoog 
en zweept de storm ons voort, 
wij hebben 's Vaders Zoon aan boord 
en veilig strand voor 't oog. 
 
3.Zie, o zondaar, hoe de kruisvlag 
wappert boven d'oceaan! 
Kom tot Jezus; wie Hem volgen, 
kan geen storm ooit doen vergaan. 
Wij wenden ons tot God omhoog: 
'O Heer, geleid ons voort!' 
Wij hebben 's Vaders Zoon aan boord 
en veilig strand voor 't oog! 
 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Lofprijzing: Gezang 1 :1 en 4 (LB) 
1.God heeft het eerste woord. 
Hij heeft in den beginne 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 
 
4.God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin. 
 
Psalm 8 :1,3 en 6 (LB). 
1.Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven- 
machtige God, Gij die uw majesteit 
ten hemel over ons hebt uitgebreid. 

 
3.Aanschouw ik ‘s nachts het kunstwerk van uw 
handen, 
de maan, de duizend sterren die daar branden, 
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, 
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt? 
 
6.Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven. 
Heer, onze God, hoe vol van majesteit 
hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid. 
 

Opwek.123 (Groot is uw trouw) 
Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. 
  
Refrein: 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij 
weer betoond. 
Al wat ik nodig had, 
hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 
  
Gij geeft ons vrede, 
vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
  
(refrein) 

 

` Geboden  
 
Psalm 51 :1 (OB) 
1.Genâ, o God, genâ, hoor mijn gebed.  
Verschoon mij toch naar Uw barmhartigheden.  
Delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden:  
Uw goedheid wordt noch paal, noch perk gezet.  
Ai, was mij wel van ongerechtigheid;  
Mijn schuld is zwaar, ik heb Uw wet geschonden;  
Zie mijn berouw, hoor, hoe een boet'ling pleit,  
En reinig mij van al mijn vuile zonden. 
 

Gebed  
 

Bijbellezing: Hebreeën 11 :1-7 
     
 OTH.466 (een wijs man) 

1.Een wijs man bouwde zijn huis op de rots, 
een wijs man bouwde zijn huis op de rots, 
een wijs man bouwde zijn huis op de rots 
en de regen stroomde neer. 
En de regen stroomde neer en de vloed 
kwam op. 
En de regen stroomde neer en de vloed 
kwam op. 
En de regen stroomde neer en de vloed 
kwam op 
en het huis op de rots stond vast. 
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2.Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand, 
een dwaas man bouwde zijn huis op het zand, 
een dwaas man bouwde zijn huis op het zand 
en de regen stroomde neer. 
En de regen stroomde neer en de vloed kwam 
op. 
En de regen stroomde neer en de vloed kwam 
op. 
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op 
en het huis stortte in met een plof. 
 
3.Dus bouw je huis op Jezus, de rots, 
dus bouw je huis op Jezus, de rots, 
dus bouw je huis op Jezus, de rots 
en de zegen daalt dan neer. 
En de zegen daalt dan neer en ’t gebed stijgt op. 
En de zegen daalt dan neer en ’t gebed stijgt op. 
En de zegen daalt dan neer en ’t gebed stijgt op. 
Bouw je levenshuis op Hem. 
 
Kindernevendienst 3/4  
 
Thema: “wat is geloof?”  
 
Gezang 291 :1 en 2 (nooit kan ’t geloof) 
1.Nooit kan 't geloof te veel verwachten, 
des Heilands woorden zijn gewis. 
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, 
maar nooit een vriend als Jezus is. 
Wat zou ooit zijne macht beperken? 
't Heelal staat onder zijn gebied! 
En wat zijn liefde wil bewerken, 
ontzegt Hem zijn vermogen niet. 

  
2.Die hoop moet al ons leed verzachten. 
Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog! 
Voor hen, die 't heil des Heren wachten, 
zijn bergen vlak en zeeën droog. 
O zaligheid niet af te meten, 
o vreugd, die alle smart verbant! 
Daar is de vreemdlingschap vergeten 
en wij, wij zijn in 't vaderland! 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten 
1e Werk van de diaconie  
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Opwek. 377 :2 en 4  
Heer, ik wil uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 

Eenmaal zie ik al uw luister 
als ik in de hemel kom! 
 
Waar de weg mij brenge moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 

 
Zegen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


