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  LIEDERENBLAD 
 

     Zondag 15 september 2019  morgendienst 
           Viering Heilig Avondmaal 
            Organist Kees Ploeger 
     Voorganger Ds. J.S. Telgenhof 
            
Welkom/ afkondigingen 
 
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.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. 
 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Lofprijzing: Psalm 46 :1 (OB) 
1.God is een toevlucht voor de Zijnen,  
Hun sterkt', als zij door droefheid kwijnen;  
Zij werden steeds Zijn hulp gewaar,  
In zielsbenauwdheid, in gevaar;  
Dies zal geen vrees ons doen bezwijken,  
Schoon d' aard' uit hare plaats mocht wijken,  
Schoon 't hoogst gebergt', uit zijne steê,  
Verzet wierd in het hart der zee. 
 
Onderwijs H.A (1e deel) 
 
Opwek. 126 (Jezus vol liefde) 
Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. 
Wij prijzen U als onze Heer. 
Kom met uw kracht o Heer, 
en vul ons tot uw eer, 
kom tot uw doel met ieder van ons. 

  
Maak ons een volk Heer, heilig en rein, 
dat U Heer, volkomen steeds 
toegewijd zal zijn. 
 
Gebed  
 

Bijbellezing: Ruth 2 :1-13 
 
Psalm 77 :1 en 2 (NB)  
1.Roepend om gehoor te vinden, 
om bij God gehoor te vinden, 
roep en smeek ik onverpoosd, 
maar mijn ziel blijft ongetroost. 
Nu de druk mij overmande, 
hef ik tot de Heer mijn handen, 
maar 't gedenken is mij pijn, 
nu ik zonder God moet zijn. 
 
2.'s Nachts doet Gij mijn ogen staren. 
Denkend aan het spel der snaren, 
aan de dagen van weleer, 
vindt mijn hart geen woorden meer. 
En ik vraag aan mijn gedachten; 
laat de Heer voor immer smachten? 
Neemt Hij hen die smekend staan 
niet meer in genade aan? 
 
kindernevendienst 3/4 en 5/6 
 
Verkondiging:  “op zoek naar genade” 

  
Onderwijs H.A. (2e deel) 
 
Gebed om zegen 
 
Gezang 358 :1 en 2 (bij gereedmaken tafel) 
1.Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet, 
wil mij vergeven wat ik U misdeed; 
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht, 
maar troost mij met uw woord: het is volbracht. 

  
2.Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis, 
het heilig feest van uw gedachtenis; 
schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet 
in 't teken van uw lichaam en uw bloed. 

 
Nodigen  
 
Gezang 358 :3,4 en 5,6 (bij ieder aankomen 2 verz.) 
3.Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid, 
voor onrechtvaardigen gerechtigheid, 
zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt 
en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament. 

  
4.Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt, 
waar is de bron waaruit ik drinken moet? 
Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn; 
voed mij en drenk mij met uw brood en wijn. 
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5.Nu ik mijn hand strek naar 't gebroken brood 
en neem de beker, die Gij zelf mij boodt, 
hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij; 
berg me in uw liefde, Heer, en zegen mij. 

  
6.U wil ik danken, grote Levensvorst; 
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst. 
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer; 
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer. 
 

Viering Heilig Avondmaal 
 
Opwek. 226 (bij laatste tafel stil gebed en lied)  
Ik wil zingen van mijn Heiland, 
van zijn liefde, wondergroot, 
die Zichzelve gaf aan 't kruishout 
en mij redde van de dood. 

  
Refrein: 
Zing, o zing van mijn Verlosser. 
Met zijn bloed kocht Hij ook mij: 
Aan het kruis schonk Hij genade, 
droeg mijn schuld en ik was vrij. 

  
'k Wil het wonder gaan verhalen, 
hoe Hij op Zich nam mijn straf. 
Hoe in liefde en genade 
Hij 't rantsoen gewillig gaf. 

  
(refrein) 
Zing, o zing van mijn Verlosser. 
Met zijn bloed kocht Hij ook mij: 
Aan het kruis schonk Hij genade, 
droeg mijn schuld en ik was vrij. 

  
'k Wil mijn dierb're Heiland prijzen, 
spreken van zijn grote kracht. 
Hij kan overwinning geven 
over zond' en satans macht. 

  
(refrein) 
 
Zing, o zing van mijn Verlosser. 
Met zijn bloed kocht Hij ook mij: 
Aan het kruis schonk Hij genade, 
droeg mijn schuld en ik was vrij. 

  
Ik wil zingen van mijn Heiland, 
hoe Hij smarten leed en pijn, 
om mij 't leven weer te geven, 
eeuwig eens bij Hem te zijn. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
 
 

Collecten 
1e Voedselbank Harderwijk 
2e Kerk en eredienst 

 
 Slotlied: Gezang 476 :5  (LB) 

5.Levensvorst, U loven de geslachten, 
en tot uw verborgen tijd 
blijft de bruid uw wederkomst verwachten, 
't einde van haar bange strijd. 
Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd 
geheven, 
uit die hoge heilsverwachting leven, 
tot zij op de jongste dag, 
met U triumferen mag. 

 

 Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


