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  LIEDERENBLAD 
 

     Zondag 18 augustus 2019 morgendienst 
              Organist Adriaan Bruinink 
        Voorganger Ds. F.A. van Velzen 
 

Welkom/ afkondigingen 
 
Gezang 179 :1, 2 en 3 (B38) 
1 Rust mijn ziel, uw God is Koning,
 heel de wereld zijn gebied. 
 Alles wisselt op zijn wenken, 
 maar Hij zelf verandert niet. 
 
2 .Ieder woelt hier om verand'ring 
 en betreurt ze dag aan dag, 
 hunkert naar hetgeen hij zien zal,
 wenst terug 't geen hij eens zag. 
 
3 .Rust mijn ziel, uw God is Koning!
 Wees tevreden met uw lot! 
 Zie, hoe alles hier verandert, 
 en verlang alleen naar God! 
 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Lofprijzing: OTH. 394 
1.In de hemel is de Heer  
en Zijn glans is als kristal  
Hij is de Heilige, Hij is God  
en Hij heerst over het Heelal 
 
Er is kracht in Zijn woord  
als de wateren bruist Zijn stem  
als de zon op de zee zo blauw  
is de rijkdom van Zijn trouw 
 
En aan U alle macht  
alle heerlijkheid en kracht  
en aan U is de eer  
en de lof want U regeert! 
U regeert! 
 
2.Miljoenen in gereedheid  
staan de engelen om Zijn troon  
verbijsterend Zijn sieraad  
en de schoonheid van Zijn troon 
 
Er is kracht in Zijn woord  
als de wateren bruist Zijn stem  
als de zon op de zee zo blauw  
is de rijkdom van Zijn trouw 
 
En aan U alle macht  
alle heerlijkheid en kracht  
en aan U is de eer  
en de lof want U regeert. 
 
En aan U alle macht  
alle heerlijkheid en kracht  
en aan U is de eer  
en de lof want U regeert 

 
U regeert in onze harten  
U regeert over het heelal  
U regeert in ons leven  
U regeert overal 
U regeert! 
 
Psalm 87 (NB) 
1.Op Sions berg sticht God zijn heilge stede. 
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof. 
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof; 
door uwe poort zal ieder binnentreden. 
 
2.Rahab en Babel zullen u behoren. 
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer 
en ieder land erkent Hem als de Heer. 
O moederstad, uit u is elk geboren!  
 
3.God zal hen zelf bevestigen en schragen 
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
hen tellen, als in Isrel ingelijfd, 
en doen de naam van Sions kindren dragen. 
 
4.Zij zullen saam, de groten met de kleinen, 
dansend de harpen en cymbalen slaan, 
en onder fluitspel in het ronde gaan,  
zingend; "In U zijn al onze fonteinen". 
 
Joh. de Heer 306 :1 en 3  
1.Op bergen en in dalen 
en overal is God! 
Waar wij ook immer dwalen 
of toeven daar is God! 
Waar mijn gedachten zweven 
of stijgen daar is God! 
Omlaag en hoog verheven, 
ja, overal is God! 
 
3.Roem, Christen, aan mijn linker 
en rechterzijd' is God! 
Waar 'k machtbos nederzinke 
of bitter lijd', is God! 
Waar trouwe vriendenhanden 
niet redden, daar is God! 
In dood en doodse banden, 
ja, overal is God! 
 
Geboden (Deuteronomium 30 :1-10) 

 
Hemelhoog 50  
1.Heer, U kent mij als geen ander, 
U weet of ik zit of sta. 
En U kent ook mijn gedachten 
voordat ik iets zeggen ga. 
Dat U mij zo heel goed kent Heer, 
daar snap ik dus echt niks van. 
’t Is een wonder boven wonder, 
dat ik niet begrijpen kan. 
 
[refrein] 
Want U bent altijd bij mij 
en altijd om mij heen. 
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U legt uw handen op mij 
en laat mij nooit alleen. 
Want U bent altijd bij mij 
en altijd om mij heen. 
U legt uw handen op mij 
en laat mij nooit alleen. 
 
2.Ook al zou ik naar het westen 
of het verre oosten gaan, 
overal zult U mij leiden, 
U zult altijd naast me staan. 
En U maakte heel mijn lichaam, 
telde ook nog al mijn haar. 
Nee, dit kan ik ook niet vatten, 
het is mij te wonderbaar. 
Refrein: 
 
Gebed  
 
Bijbellezing: Jeremia 29 :4-14 

En Mattheüs 5 :43 - 48 
 
Psalm 137a (NLB2013) 
1.Toen wij zaten langs het water 
in het verre Babylon, 
hing de lier er aan de wilgen, 
lag een klaaglied op de tong. 
  
2.De bewakers zeiden spottend: 
‘Zing nog eens een lied van thuis!’ 
Maar wij staarden in de leegte, 
hopeloos ver weg van huis. 
  
3.In de ballingschap te zingen, 
is dat niet te veel gevraagd? 
Onze stem breekt van ellende 
want ons lot is godgeklaagd. 
  
4.Wanneer zal God ons bevrijden? 
Kom, verbreek de tirannie! 
Dan veranderen de tranen 
in een juichend Sionslied! 
 
Kindernevendienst 3/4  

 
Preek: ‘Overal waar God je roept’ 
  
Lied 1010 (NLB2013) 
1.Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de wereld wil slechts strijd. 
Al wordt het recht beleden, 
de sterkste wint het pleit. 
Het onrecht heerst op aarde, 
de leugen triomfeert, 
ontluistert elke waarde, 
o red ons sterke Heer. 
  
2.Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de aarde wacht zo lang, 

er wordt zo veel geleden, 
de mensen zijn zo bang, 
de toekomst is zo duister 
en ons geloof zo klein; 
o Jezus Christus, luister 
en laat ons niet alleen! 
  
3.Geef vrede, Heer, geef vrede, 
Gij die de vrede zijt, 
die voor ons hebt geleden, 
gestreden onze strijd, 
opdat wij zouden leven 
bevrijd van angst en pijn, 
de mensen blijdschap geven 
en vredestichters zijn. 
  
4.Geef vrede, Heer, geef vrede, 
bekeer ons felle hart. 
Deel ons uw liefde mede, 
die onze boosheid tart, 
die onze mond leert spreken 
en onze handen leidt. 
Maak ons een levend teken: 
uw vrede wint de strijd! 
     
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten 
1e Werk van de diaconie  
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Hemelhoog 681  
1.In de nacht van ons bestaan, 
een wereld ver bij God vandaan, 
delen wij zijn liefde uit, 
door de kracht van Jezus’ kruis. 
Stervend als het goede graan, 
doen wij wat Jezus heeft gedaan: 
trekken heel de wereld door, 
leven Gods genade voor. 
 
[refrein] 
Ga dan heen: verkondig zijn naam 
aan iedereen, want Jezus is Heer! 
Ga dan heen en twijfel niet meer: 
Hij is bij ons, zal met ons gaan. 
 
2.Maak het goede nieuws bekend, 
dat Jezus leeft en wij met Hem. 
Door de liefde die van God 
in ons hart is uitgestort. 
Als de liefde in ons leeft, 
die niet zichzelf zoekt, maar die geeft, 
dienen wij in kwetsbaarheid 
en leven voor gerechtigheid. 
[refrein] 
 
Zegen 
 


