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  LIEDERENBLAD 
 

     Zondag 6 oktober 2019 morgendienst 
               Organist Adriaan Bruinink 
           Voorganger Ds. J.S. Telgenhof 
 

Welkom/ afkondigingen 
 
Gezang 434 :1,2 en 5 (Lof zij de Heer) 
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. 
 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Lofprijzing: Psalm 149 :1 en 2 (LB) 
1.Halleluja! laat opgetogen 
een nieuw gezang den Heer verhogen. 
laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u schiep; 
Israël, dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet. 
 
2.Laat het een hoge feestdag wezen. 
De naam des Heren wordt geprezen 
met het aloude lied der vaad'ren. 
De heilge reien naad'ren. 
En zo danst in het morgenlicht 
heel Gods volk voor zijn aangezicht 
en slaat de harp en roert de trom 
in 's Heren heiligdom. 
  
Gezang 21 :1 en 3 (Alles wat adem heeft) 
1.Alles wat adem heeft love de Here, 
zinge de lof van Isrels God! 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 

Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja! Halleluja! 

 
3.Welgelukzalig is ieder te noemen, 
die Jakobs God als helper heeft! 
Wat zou hem schaden, wie zou hem 
verdoemen, 
die dag aan dag met Christus leeft? 
Wie met de Heer te rade gaat, 
die staat Hij bij met raad en daad. 
Halleluja! Halleluja! 

 
Opwek. 475 (Majesteit, Koning in eeuwigheid) 
Majesteit, Koning in eeuwigheid, 
U die heel de schepping 
door uw hand hebt voortgebracht. 
Majesteit, Koning in eeuwigheid, 
U bent mijn Verlosser, 
mijn schuilplaats en mijn kracht. 
  
Refrein: 
Wij verhogen U, Heer Jezus; 
elke knie zal buigen voor uw troon. 
Wij verhogen U, Heer Jezus; 
niemand is als U, nee, niemand is als U. 
  
(laatste keer:) 
Nee, niemand is als U. 
Nee, niemand is als U. 
 
Geboden 

 
ELB. 195 (Gods volk wordt uitgeleid) 
Gods volk wordt uitgeleid, 
zij gaan met vreugde voort 
en de bergen en heuv'len juichen rondom hen. 
Alles zingt erbij, zelfs de bomen zijn blij 
en zij klappen voor hun God. 
En de bomen in het veld zullen klappen voor Hem, 
En de bomen in het veld zullen klappen voor Hem, 
en de bomen in het veld zullen klappen voor Hem, 
en zij gaan vrolijk voort. 

 
Gebed  

 
Bijbellezing : Psalm 87 

 
 Psalm 87 :1, 4 en 5  
 1.Zijn grondslag, zijn onwrikb're vastigheden  
    Heeft God gelegd op bergen, Hem gewijd;  
    De HEER', die Zich in Sions heil verblijdt, 
    Bemint het meer dan alle Jakobs steden.  
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4.God zal hen zelf bevestigen en schragen,  
En op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft,  
Hen tellen, als in Isrel ingelijft,  
En doen den naam van Sions kind'ren dragen.  
 
5.Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen;  
Dan zullen daar de blijde zangers staan,  
De speelliên op de harp en cimbel slaan,  
En binnen u al mijn fonteinen wezen.  
 
Kindernevendienst 3/4 
 
Verkondiging “stad van God” 

 
Opwek. 642 (de rivier) 
Al mijn zonden, al mijn zorgen, 
neem ik mee naar de rivier. 
Heer, vergeef mij en genees mij. 
Vader, kom, ontmoet mij hier. 

  
Want dit water brengt nieuw leven 
en verfrist mij elke dag. 
't Is een stroom van uw genade, 
waar 'k U steeds ontmoeten mag. 

  
Refrein: 
Here Jezus, neem mijn leven, 
ik leg alles voor U neer. 
Leid mij steeds weer naar het water; 
'k wil U daar ontmoeten, Heer. 

  
Kom ontvang een heel nieuw leven, 
kom en stap in de rivier. 
Jezus roept je, Hij verwacht je 
en Hij zegt: "ontmoet mij hier". 

  
(refrein) 

  
Leid mij steeds weer naar het water; 
'k Wil U daar ontmoeten, Heer. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten (Luisterlied “Jeruzalem stad van goud”) 
1e Collecte Israël  
2e Kerk en eredienst 
  
Slotlied: ELB. 413 :1 en 4 (Lichtstad met uw ..) 
1.Lichtstad met uw paarlen poorten, 
wond're stad zo hoog gebouwd, 
nimmer heeft men op deze aarde, 
ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 
refrein 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
luist'ren naar zijn liefdesstem, 

daar geen rouw meer en geen tranen 
in het nieuw Jeruzalem. 

 
2.Heilig oord vol licht en glorie, 
waar de boom des levens bloeit 
en de stroom van levend water 
door de gouden Godsstad vloeit.  

 
refrein 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
luist'ren naar zijn liefdesstem, 
daar geen rouw meer en geen tranen 
in het nieuw Jeruzalem. 

 
3.Schoon tehuis voor moede pelgrims, 
komend uit de zandwoestijn, 
waar zij rusten van hun werken 
bij de springende fontein.  

 
refrein 

 
4.Wat een vreugde zal dat wezen 
straks vereend te zijn met Hem 
in de stad met paarlen poorten 
in het nieuw Jeruzalem.  

 
refrein 
 
Zegen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


