
 
 
 

1 
 

LIEDERENBLAD    
Zondag 27 oktober 2019 middagdienst 

Pianist: Willemijn Hop 
m.m.v. Jeugdorkest “Kunstwerk” 

o.l.v. Arno Groeneveld 
Voorganger in deze dienst  is 

Ds. J.S. Telgenhof 
 

Welkom/afkondigingen 
 
Opwek. 11 (Er is een Heer) 
Jezus sprak hier op aard': 
Mensen kom tot Mij, 
dat is Mij alles waard, 
Ik maak waarlijk vrij. 

  
Refrein: 
Er is een Heer, er is een Heer, 
er is een Heer, er is een Heer. 
Alleen Hij wacht, 
totdat Hij ook voor jou 
zorgen mag. 

  
Stel niet uit. Zeg tot Hem: 
wees nu ook mijn Heer. 
Luister steeds naar zijn stem, 
Hij geeft leven weer. 

  
(refrein) 

  
Spoedig komt Christus weer. 
Heel de schepping buigt 
vol ontzag zich terneer. 
Hij is aller Heer. 

  
(refrein) 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging  en groet 
 
Opwek. 60 :1 en 2 (Voor Uw liefde, Heer Jezus)  
Voor uw liefde, Heer Jezus, 
dank U wel. 
Voor uw liefde, Heer Jezus, 
dank U wel. 
Wij aanbidden U, Heer. 
U komt toe alle lof en eer. 
O, Heer, wij prijzen uw naam! 

  
Voor uw woord van genade, 
dank U wel. 
Voor uw woord van genade, 
dank U wel. 
Heer, U maakte ons vrij. 
 

 

In uw kracht overwinnen wij. 
O, Heer, wij prijzen uw naam! 

 
Opwek. 167 :1 en 3 (Samen in de naam) 
1.Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer. 
  
3.Prijst de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
't Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 
 
Psalm  146 :1 en 8 (OB) 

 1.Prijs den HEER' met blijde galmen;  
    Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;  
    'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen 
    Vrolijk wijden aan Zijn lof:  
    'k Zal, zo lang ik 't licht geniet,  
    Hem verhogen in mijn lied.  
 
  't Is de HEER' van alle heren,  
    Sions God, geducht in macht,  
    Die voor eeuwig zal regeren  
    Van geslachte tot geslacht.  
    Sion, zing uw God ter eer!  
    Prijs Zijn grootheid; loof den HEER'. 
 
Geloofsbelijdenis  
Wij geloven in de Here God, Onze Vader, Hij woont in 
de hemel en Hij heeft alles gemaakt: de wolken, de 
bomen, de bloemen, de dieren en ook de mensen. 

Wij geloven in Jezus de Zoon van God, Hij werd 
geboren in Betlehem, Hij is gestorven aan het kruis en 
ook begraven, maar na drie dagen weer opgestaan. 

Wij geloven dat Jezus nu in de hemel is, maar dat Hij 
eens terug komt op deze aarde en dan alle dingen nieuw 
maakt. 

Wij geloven in de Heilige Geest, Hij is gekomen op het 
Pinksterfeest en wil wonen in ons hart. 

Wij geloven in een Christelijke kerk, waar we allemaal bij 
elkaar horen. 
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Wij geloven dat onze zonden zijn vergeven en dat we 
eens een nieuw lichaam zulllen krijgen. En dat we dan 
voor altijd bij Jezus zullen zijn. 

Amen. 

Opw. 687: 1,3 : (Heer wijs mij U weg).  
Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan; 
troost mij dan liefdevol  
en moedig mij weer aan. 

 
Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan; 
spreek door uw woord en Geest 
mijn hart en leven aan. 
                                                                                                     
We gaan bidden 

Kunstwerk speelt  
 

We lezen uit de Bijbel: 
 
Claudia leest: Colossenzen 3 :12-15 
Gerrie   leest: Colossenzen 3 :16 en 17 
 
Opwek. 51 (Dit is mijn gebod..)  
Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt 
en uw blijdschap wordt vervuld, 
en uw blijdschap wordt vervuld, 
en uw blijdschap wordt vervuld. 
Dit is mijn gebod, dat gij elkander 
liefhebt en uw blijdschap wordt vervuld. 
 
Preek: Zing 
 
OTH. 464 (Zing, zing, zingen maakt blij) 
Refrein: 
Zing, zing, zingen maakt blij, 
zingen van Jezus, vrolijk en vrij! 
Zing, zing, zingen maakt blij, 
zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij! 

 
1.God is zo goed voor jou en voor mij. 
Pieker dus niet, wees dankbaar en blij. 
God heeft je lief en daarom zegt Hij: 
Ben je soms moe? Kom dan maar bij Mij. 

  
(Refrein) 

  
2.Ben je alleen of heb je verdriet? 
Lijkt het soms net of niemand je ziet? 
Kijk dan omhoog, de hemel is blauw. 
Weet je dat God zijn Zoon gaf voor jou? 
  
(Refrein) 
  
3.Zing maar in huis, op school en op straat 
en je zult zien hoe goed alles gaat. 
Wees maar niet bang, want Jezus belooft: 
'Ík ben bij jou als je maar gelooft.' 
  
(Refrein) 
 
Dankgebed 
 
Collecte  (Tijdens collecte speelt “Kunstwerk)” 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Opwek. 602 (Vrede van God) 
Vrede van God, de vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 
  
In Jezus' naam, in Jezus' naam, 
in Jezus' naam geef ik jou: 
vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 
  
Heilige Geest, de Heilige Geest, 
de Heilige Geest zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 
 
Zegen  


