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  LIEDERENBLAD 
 

     Zondag 13 oktober 2019 morgendienst 
               Organist Anton de Jager 
           Voorganger Ds. J.S. Telgenhof 
 

Welkom/ afkondigingen 
 
Gezang 465 :1 en 5 (LB) 
1.Van U zijn alle dingen, 
van U, o God en Heer, 
van U de zegeningen 
die 'k biddende begeer. 
Gij wilt mijn weg omringen 
met liefde wijs en teer. 
Wat wij ooit goeds ontvingen, 
het is van U, o Heer. 
 
5.U zal ik eeuwig eren, 
die eeuwge goedheid zijt! 
U blijve, Heer der heren, 
geheel mijn hart gewijd. 
Wat kan ik niet ontberen 
wanneer uw hand mij leidt, 
wat vuriger begeren 
dan uwe heerlijkheid! 
 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Lofprijzing: Gez.444 :1 en 3 (LB) 
1.Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 

 
3.Heer, ontferm U over ons, 
open uwe Vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen. 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan - 
laat ons niet verloren gaan. 

 
Psalm 62 :1 en 4 (OB) 
1.Mijn ziel is immers stil tot God;  
Van Hem wacht ik een heilrijk lot.  
Hij immers zal mijn rotssteen wezen;   
Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek;  
Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek.  
Ik zal geen grote wank'ling vrezen.  
 
4.Doch gij, mijn ziel, het ga zo 't wil, 
Stel u gerust, zwijg Gode stil.  
Ik wacht op Hem; Zijn hulp zal blijken.  
 
 

 Hij is mijn rots, mijn heil in nood,  
 Mijn hoog vertrek; Zijn macht is groot;  
    Ik zal noch wank'len, noch bezwijken.  

 
Opwek. 281 (Als een hert)2x  
Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn kracht, mijn schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
 
Geboden 

 
Opwek. 428 (Genade zo oneindig groot) 
Genade, zo oneindig groot. 
Dat ik, die 't niet verdien 
het leven vond, want ik was dood 
en blind, maar nu kan 'k zien. 
Genade die mij heeft geleerd 
te vrezen voor het kwaad. 
Maar ook - als ik mij tot Hem keer - 
dat God mij nooit verlaat. 
  
Want Jezus droeg mijn zondelast 
en tranen aan het kruis. 
Hij houdt mij door genade vast 
en brengt mij veilig thuis. 
  
Als ik daar in zijn heerlijkheid 
mag stralen als de zon, 
dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
dat ik genade vond. 
dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
dat ik genade vond. 
 
Gebed  

 
Bijbellezing : Ruth 3 

 
 Gesprekje met de kinderen  
 
 ELB. 433 (God die alles maakte) 
 1.God, die alles maakte, 

de lucht en 't zonlicht blij, 
de hemel, zee en aarde, 
zorgt ook voor mij. 

 
2.God die 't gras gemaakt heeft, 
de bloemen in de wei, 
de bomen, vruchten, vogels, 
zorgt ook voor mij. 
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3.God die alles maakte, 
de maan, de sterrenrij, 
als duist're wolken komen, 
zorgt steeds voor mij. 
 
Kindernevendienst 3/4 en 5/6 
 
Verkondiging “genade maakt creatief” 

 
Psalm 118 :1 en 7 (OB) 
1.Laat ieder 's HEEREN goedheid loven; 
Want goed is d' Oppermajesteit: 
Zijn goedheid gaat het al te boven;  
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid! 
Laat Isrel nu Gods goedheid loven, 
En zeggen; ,,Roemt Gods majesteit; 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!'' 
 
7.De HEER' is mij tot hulp en sterkte: 
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 
Hij was het, die mijn heil bewerkte, 
Dies loof ik Hem mijn leven lang. 
Men hoort der vromen tent weergalmen 
Van hulp en heil, ons aangebracht; 
Daar zingt men blij, met dankb're psalmen: 
Gods rechterhand doet grote kracht.'' 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten  
1e Werk van de Diaconie 
2e Kerk en eredienst 
3e Cursus en presentatiemateriaal  
 
Slotlied: Gezang 456 :1 en 2 (Zegen ons Algoede) 
1.Zegen ons, Algoede, 
neem ons in uw hoede 
en verhef uw aangezicht 
over ons en geef ons licht. 

  
2.Stort, op onze bede, 
in ons hart uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 
van uw Geest bij dag en nacht. 

  
3.Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 
Zegen 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


