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  LIEDERENBLAD 
 

     Zondag 11 augustus 2019 morgendienst 
             Organist Willem de Vreugd 
              Voorganger Ds. J het Lam 
 

Welkom/ afkondigingen 
 
OTH 41 :1,2 en 3 

1Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam, 
die U ons noemt door sterren, zon en maan. 
Hemel en aarde spreken wijd en zijd, 
tonen het wonder van uw heerlijkheid. 

  
2.Heer, onze God, die aard' en hemel schiep, 
zeeën en land met macht te voorschijn riep. 
Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt 
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt? 

  
3.U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. 
U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed. 
U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid: 
leven om Jezus' wil in eeuwigheid! 

  
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Lofprijzing: OTH. 444 
'k Stel mijn vertrouwen 
op de Heer, mijn God. 
Want in zijn hand 
ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, 
zijn vrede woont in mij. 
'k Zie naar Hem op en 'k weet: 
Hij is mij steeds nabij! 
 
Geboden 

 
OTH. 434 :1, 2 en 3   
1.Jezus, open mijn oren. 
Leer mij uw stem te verstaan. 
Leer mij uw woorden te horen, 
te weten waar ik moet gaan. 
Om uw licht te verspreiden, 
uw naam te belijden. 
Leer mij uw stem te verstaan. 

  
2.Jezus, open mijn ogen. 
Leer mij de mensen te zien, 
zoals U ze ziet uit de hoge. 
U bent de Heer die ik dien. 
Om uw liefde te geven 
aan wie met mij leven. 
Leer mij de mensen te zien. 
  

 
 

3.Jezus, ik open mijn handen. 
Leer mij een zegen te zijn. 
Maak mij een hulp voor de and' ren 
die leven met honger en pijn. 
Om aan wie U niet kennen 
genezing te brengen. 
Leer mij een zegen te zijn. 

 
 

Gebed  
 

Luisterlied Manna (Elly en Rikkert) 
 

Kindernevendienst 3/4  
 
Bijbellezing: Exodus 16 :1-36  

    Deut. 8 :1-7a 
         Mattheus 6 :25-34 
  
 Psalm 84 :3, 4 en 6 (OB) 
 3.Welzalig hij, die al zijn kracht 
    En hulp alleen van U verwacht, 
    Die kiest de welgebaande wegen. 
    Steekt hem de hete middagzon 
    In 't moerbeidal, Gij zijt hun bron, 
    En stort op hen een milden regen, 
    Een regen, die hen overdekt, 
    Verkwikt en hun tot zegen strekt. 
 
 4.Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort; 
    Elk hunner zal, in 't zalig oord 
    Van Sion, haast voor God verschijnen. 
    Let, HEER' der legerscharen, let 
    Op mijn ootmoedig smeekgebed. 
    Ai, laat mij niet van druk verkwijnen; 
    Leen mij een toegenegen oor, 
    O, Jakobs God, geef mij gehoor. 
 
 6.Want God, de HEER', zo goed, zo mild, 
    Is 't allen tijd een zon en schild. 
    Hij zal genaad' en ere geven; 
    Hij zal hun 't goede niet in nood 
    Onthouden, zelfs niet in de dood, 
    Die in oprechtheid voor Hem leven. 
    Welzalig, HEER', die op U bouwt, 
    En zich geheel aan U vertrouwt. 
 

Verkondiging 
 

Gezang 184 :1,2 en 4 (B38) 
1.De Heer is mijn herder! 

   'k Heb al wat mij lust; 
   Hij zal mij gelijden 
   naar grazige weiden. 
   Hij voert mij al zachtkens 
   aan waat'ren der rust. 
 



 
 
                    

 2 

  LIEDERENBLAD 
 

2.De Heer is mijn Herder! 
Hij waakt voor mijn ziel, 
Hij brengt mij op wegen 
van goedheid en zegen, 
Hij schraagt m', als ik wankel, 
Hij draagt m', als ik viel. 

 
4.De Heer is mijn Herder! 
In 't hart der woestijn 
verkwikken en laven 
zijn hemelse gaven; 
Hij wil mij versterken 
met brood en met wijn. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten 
1e Werk van de diaconie  
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Psalm 146 :3 en 5 (OB) 
3.Zalig hij, die in dit leven,  
Jakobs God ter hulpe heeft;  
Hij, die door den nood gedreven,  
Zich tot Hem om troost begeeft;  
Die zijn hoop, in 't hach'lijkst lot,  
Vestigt op den HEER', zijn God.  
 
5.'t Is de HEER', die 't recht der armen,  
Der verdrukten gelden doet;  
Die, uit liefderijk erbarmen,  
Hongerigen mild'lijk voedt;  
Die gevang'nen vrijheid schenkt,  
En aan hun ellende denkt.  
 
Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


