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  LIEDERENBLAD 
 

     Zondag 29 september 2019 morgendienst 
               Organist Thom Hesseling 
            Voorganger Ds. M. Snaterse 
 

Welkom/ afkondigingen 
 
ELB.142 (2x) 
1.Majesteit, groot is zijn majesteit. 
lof zij Jezus, en glorie, hulde en eer. 
Majesteit, God die de zijnen leidt. 
Vanaf zijn troon vestigt de Zoon zijn heerschappij. 
Dus verhoog, maak eeuwig groot 
de naam van Jezus. 
Volk van God, kom en breng lof 
aan Jezus de koning. 
Majesteit, groot is zijn majesteit. 
Dwars door de dood werd Hij verhoogd, 
Jezus regeert. 

 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Lofprijzing: Lied 868 :2 (LB2013) 
2.Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw 
leven; 
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len 
geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
  
Hemelhoog 570 
1.Bron van licht en leven, 
wij aanbidden U. 
Onze God voor eeuwig, 
Heer, wij danken U. 
 
[refrein] 
Laat de zon van uw gerechtigheid 
opgaan over ons leven; 
en wij zien U in uw heerlijkheid. 
Halleluja. 
 
2.U bent onze Vader; 
wij aanbidden U. 
U geeft ons genade, 
Heer, wij eren U. 
[refrein] 
 
3.U bent onze koning, 
wij aanbidden U. 
U wilt bij ons wonen, 
Heer, wij prijzen U. 
[refrein] 
 
 

Hemelhoog 581 (Geprezen zij de Here) 
[refrein] 
Geprezen zij de Here. 
Dag aan dag draagt Hij ons; 
die God is ons heil. 
Geprezen zij de Here. 
Dag aan dag draagt Hij ons; 
die God is ons heil. 

 
1.Want het geknakte riet 
verbreekt Hij niet. 
Al wat beschadigd is 
herstelt Hij op den duur. 
Wat walmt dat dooft Hij niet, 
want Hij kent ons verdriet. 
Barmhartig schenkt Hij ons 
zijn warmte en zijn vuur. 
[refrein] 

 
2.Want een verbroken hart 
veracht Hij niet. 
Al wat vernederd is, 
verhoogt Hij op zijn tijd. 
Hij troost de treurenden, 
de zwakke beurt Hij op. 
Barmhartig schenkt Hij ons 
zijn goedertierenheid. 
[refrein] 

 
Schuldbelijdenis  
 
Genadeverkondiging  
 
Geboden 

 
    Hemelhoog 499  

Wij zijn hier bijeen in Jezus’ naam 
om U te loven, o Heer. 
Wij zijn hier bijeen in Jezus’ naam 
om U te loven, o Heer. 

 
[refrein] 
Eer aan de Vader, 
eer aan de Zoon, 
eer aan de heil’ge Geest, 
de DrieinEén. 
Eer aan de Vader, 
eer aan de Zoon, 
eer aan de heil’ge Geest, 
de DrieinEén. 

  
Halleluja, halleluja, 
halleluja, halleluja. 
 
Gebed  
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1e Bijbellezing : 1 Samuel 19, 10-17  
 
Lied 138 :2 en 4 (LB2013) 
2.Ten dage dat ik riep hebt Gij 
gehoord naar mij en kracht gegeven. 
Als ik welhaast ten offer viel, 
hebt Gij mijn ziel weer doen herleven. 
Al wat op aarde macht bezit, 
eenmaal aanbidt het U, o HERE! 
Als Gij hun 't woord van uw verbond 
met eigen mond hebt willen leren. 
 
4.Als ik, omringd door tegenspoed, 
bezwijken moet, schenkt Gij mij leven. 
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt, 
uw rechterhand zal redding geven. 
De HEER is zo getrouw als sterk, 
Hij zal zijn werk voor mij voleinden. 
Verlaat niet wat uw hand begon, 
o Levensbron, wil bijstand zenden. 
 
2e Bijbellezing: Joh. 1 :35 -51 en 6 :67-69 

 
Lied 531 :3 (LB2013) 
3.Christus die door de wereld gaat 
verheft zijn stem niet op de straat, 
Hij spreekt ons hart aan, heden, 
en wenkt ons met zich mede. 
En lokt ook nog zoveel ons aan, 
tot wie zouden wij anders gaan? 
Hij heeft en zal ons geven 
alles, het eeuwig leven. 

 
Kindernevendienst 3/4 en 5/6 

 
Preek:  
  
Lied 975 (LB2013) 
1.Jezus roept hier mensen samen 
die in woord, gebed en lied 
Gods aanwezigheid beamen, 
geen belofte gaat teniet. 
Prijs nu God, die goed en trouw is, 
prijs de Zoon, die mensen kent, 
prijs de Geest die als de Trooster 
zich naar ons heeft toegewend. 
  
2.Jezus roept ons te belijden 
Hem als Heer van het heelal, 
hoeder van ons broze lichaam, 
redder van wie faalt of valt. 
Zing het uit, laat elk het horen, 
zing het heilige verhaal, 
zeg de wereld: Christus’ glorie 
is op aarde neergedaald. 
  

3.Jezus roept ons tot de ander, 
zo verschillend als wij zijn, 
ras of  huidskleur, rangen, standen - 
Jezus trekt geen scheidingslijn. 
Ga met vrienden en met vreemden, 
ga met mensen, groot en klein, 
ga met zaligen en zoekers, 
die op zoek naar waarheid zijn. 

  
4.Jezus roept ons tot zijn tafel, 
breed en wereldwijd gedekt, 
waar de kerk bezit haar aardse 
hemelse ontmoetingsplek. 
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam, 
deel het lied van liefde weer, 
deel het feest voor heilige zondaars, 
wees te gast bij God de Heer. 

 
 Dankgebed en voorbeden 
 

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

  
 Slotlied: 422 Laat de woorden (LB2013) 

1.Laat de woorden 
die we hoorden 
klinken in het hart. 
Laat ze vruchten dragen 
alle, alle dagen 
door uw stille kracht. 
 
2.Laat ons weten, 
nooit vergeten 
hoe U tot ons spreekt: 
sterker dan de machten 
zijn de zwakke krachten, 
vuur dat U ontsteekt. 

  
3.Laat ons hopen, 
biddend hopen, 
dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven 
dat door zo te leven 
hier Gods rijk begint. 
 
Zegen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


