
 
 
                    

 1 

  LIEDERENBLAD 
 

     Zondag 22 september 2019 morgendienst 
               Organist Thom Hesseling 
           Voorganger Ds. J. de Vreugd  
 

Welkom/ afkondigingen 
 

Opwek. 454 
Zegen, aanbidding. 
Kracht, overwinning. 
Ere zij de eeuwige God. 
Laat elke natie, elke creatie 
buigen voor de eeuwige God. 
  
Elke tong in hemel, op aard 
zal uw macht belijden. 
Elke knie buigt neer voor uw troon, 
aanbiddend. 
U wordt hoog verheven, o God 
en oneindig is uw heerschappij, 
o, eeuwige God. 
  
De aarde wordt vol van uw koninkrijk. 
Zing nu voor de eeuwige God. 
Geen andere macht is aan U gelijk. 
Zing nu voor de eeuwige God. 
  
Elke tong... 

 
Stil gebed  

 
Votum en groet 

 
Lofprijzing: Gezang 434:1,2 en 5 (LB)  
1.Lof zij de Heer, de almachtige Koning 
der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij 
musiceren. 
Komt allen saam, 
psalmzingt de heilige naam, 
looft al wat ademt de Here. 
  
2.Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn 
liefde uw leven; 
heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen 
geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
  
5.Lof zij de Heer met de heerlijkste naam 
van zijn namen, 
christenen looft Hem met Abrahams 
kinderen samen. 
Hart wees gerust, 
Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 

 

Hemelhoog 171  
1.Geprezen zij de Heer 
die eeuwig leeft, 
die vol ontferming ieder 
troost en alle schuld vergeeft, 
die heel het aards gebeuren 
vast in handen heeft. 
 
[refrein] 
Hem zij de glorie, 
want Hij die overwon, 
zal nooit verlaten wat zijn hand begon. 
Halleluja. Geprezen zij het Lam, 
dat de schuld der wereld 
op zich nam. 
 
2.Verdreven is de schaduw 
van de nacht. 
En wie Hem wil aanvaarden 
wordt eens veilig thuisgebracht. 
Voor hem geldt ook dit wonder: 
alles is volbracht. 
[refrein] 
 
3.Hij doet ons dankbaar 
schouwen in het licht, 
dat uitstraalt van het kruis, 
dat eens voor ons werd opgericht. 
En voor ons oog verrijst 
een heerlijk vergezicht. 
[refrein] 
 
Hemelhoog 216 
1.Kroon Hem met gouden kroon, 
het Lam op zijne troon! 
Hoor, hoe het hemels loflied al 
verwint in heerlijk schoon. 
Ontwaak, mijn ziel en zing 
van Hem, die voor u stierf. 
En prijs Hem in all’ eeuwigheên, 
die ’t heil voor u verwierf. 
 
2.Kroon Hem, der liefde Heer! 
Aanschouw Hem, hoe Hij leed. 
Zijn wonden tonen ’t gans heelal 
wat Hij voor ’t mensdom deed. 
De eng’len om Gods troon, 
all’ overheid en macht, 
zij buigen dienend zich terneer 
voor zulk een wond’re pracht. 
 
3.Kroon Hem, de Vredevorst, 
wiens macht eens heersen zal, 
van pool tot pool, van zee tot zee. 
’t Klink’ over berg en dal. 
Als alles voor Hem buigt 
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en vrede heerst alom, 
wordt d’aarde weer een paradijs. 
Kom, Here Jezus, kom! 
 
Geboden 
 
Psalm 130 :3 en 4 (NB) 
3.Ik heb mijn hoop gevestigd 
op God de Heer die hoort. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, 
wacht zijn verlossend woord. 
Nog meer dan in de nachten 
wachters het morgenlicht, 
blijf ik, o Heer, verwachten 
uw lichtend aangezicht. 
 
4.Gij al Gods bondgenoten, 
ziet naar zijn toekomst uit!  
De Heer is vast besloten, 
tot goedertierenheid! 
Hoort aan de goede tijding: 
Hij geeft in zijn geduld 
aan Israël bevrijding 
van onrecht en van schuld. 
 
Gebed  

 
Bijbellezing : Mattheüs 24 :3 14 
en Romeinen  8 :18-28 
 
Gezang 435 :3, 4 en 5 (LB) 
3.Zie ons lijden, Heer, tezamen 
met de ganse creatuur; 
zie toch, hoe uw erfgenamen 
zuchtend uitzien naar het uur, 
dat zij 't juk af mogen schudden, 
het vernederende juk 
der vergeefsheid, - ach wij bidden: 
breek het stuk, Heer, breek het stuk! 

  
4.Kom toch om de macht te breken 
van de vorst der duisternis; 
geef in ons bestaan een teken, 
dat de zege zeker is; 
hef ons op uit onze zonden, 
werp de duivlen bij ons uit, 
want de vrijheid moet gevonden,- 
Heer, vervul Gods raadsbesluit! 

  
5.Duur hebt Gij uw volk verworven 
en alleen van U zijn wij. 
Heer, zowaar Gij zijt gestorven, 
maak ons nu ook waarlijk vrij. 
O, uw heil zal spoedig komen, 
Gij laat ons niet ledig staan: 
schoner dan de schoonste dromen 
breekt de dag der vrijheid aan. 

Kindernevendienst 3/4  
 

 Preek:  
  
 Psalm 85 : 3 en 4 (OB) 

3Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u 
geeft;  

    Hij spreekt gewis tot elk, die voor Hem leeft,  
    Zijn gunstgenoot, van blijden troost en vreê,  

Mits hij niet weer op 't spoor der dwaasheid 
treê.  
Voorwaar, Gods heil is reeds nabij 't 
geslacht,  

    Hetwelk Hem vreest en Zijne hulp verwacht;  
    Opdat er eer in onzen lande woon',  
   En zich aldaar op 't luisterrijkst vertoon'.  
  

4.Dan wordt genâ van waarheid blij 
ontmoet,  

    De vrede met een kus van 't recht gegroet; 
    Dan spruit de trouw uit d' aarde blij omhoog, 
    Gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog;  

Dan zal de HEER' ons 't goede weer doen 
zien; 

    Dan zal ons 't land zijn volle garven biên.  
    Gerechtigheid gaat voor Zijn aangezicht, 
    Hij zet z' alom, waar Hij Zijn treden richt.  
 
 Dankgebed en voorbeden 
 

Collecten 
1e Werk van de diaconie  
2e Kerk en eredienst 

  
 Slotlied: Gezang 292 :1 en 2 (LB) 

1.Wegen Gods, hoe duister zijt gij, 
maar we omvleuglen ons het hoofd 
voor 't verblindend licht der toekomst, 
die 't verrukte hart gelooft! 
Blijve 't middel ons verholen, 
God maakt ons zijn doel gewis 
door de onfeilbre profetieen 
van zijn vast getuigenis. 
  
2.Aan de eindpaal van de tijden 
ziet ons oog de geest van 't kwaad, 
moe geworsteld en ontwapend, 
tot geen afval meer in staat. 
Als de Here God in allen, 
en in allen alles is, 
zal het licht zijn, eeuwig licht zijn, 
licht uit licht en duisternis. 
 
Zegen 

 
 


