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  LIEDERENBLAD 
 

     Zondag 20 oktober 2019 morgendienst 
                  Organist Kees Ploeger 
           Voorganger Ds. M. van Leeuwen 

  Welkom/ afkondigingen 
 
Opwek. 790 
God is mijn Herder, die mij weidt 
In groene velden vind ik rust 
Hij gaat mij voor naar stille wateren 
Zijn goedheid verkwikt mijn ziel 
 
Refrein: 
Heer, ik vertrouw op U alleen 
Heer, ik vertrouw op U alleen 
Want uw trouw en goedheid volgen mij 
Genade leidt mij naar huis 
 
Hij leidt mijn voeten in het spoor 
Van recht en waarheid, tot zijn eer 
Hij zalft mijn hoofd en schenkt mijn beker vol 
Een feestmaal staat voor mij klaar 
 
Refrein: 
 
Al moet ik door een donker dal 
Ook dan vrees ik de boze niet 
Want U bent bij mij en uw stok en staf 
Vertroosten mij steeds opnieuw 
 
Refrein: (2x) 
 
Want Uw trouw en goedheid volgen mij; 
Genade leidt mij naar huis. 
Genade leidt mij naar huis. 
 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Openingstekst: Johannes 7 :37 
 
Lofprijzing: Psalm 99 :1, 2 en 5 (OB)  
1.God, de HEER', regeert.  
Beeft, gij volken eert,  
Eert Zijn hoog bestel,  
Die bij Israel, 
Tussen Cherubs woont 
En Zijn grootheid toont;  
Dat zich d' aard bewege. 
Hij is Isrels zege!  
 
2.God, die helpt in nood, 
Is in Sion groot.  
Aller volken macht,  
Niets bij Hem geacht;  
Buigt u dan in 't stof, 
En verheft met lof  
 
  

 't Heilig Opperwezen; 
    Wilt het eeuwig vrezen.  

 
 5.Ook was Samuël  
    Op Gods hoog bevel,  
    Biddend voor Zijn volk,  
    Als een hemeltolk. 
    Hij en and'ren meer  
    Riepen tot den HEER',  
    Die met gunstig' oren  
    Hun geroep wou horen.  

 
OTH.43 (De Heer regeert) oude  (OTH.48) 
Refrein: 
De Heer regeert. De Heer regeert. De Heer 
regeert. 
Dat de aarde juicht. Dat de aarde juicht. Dat 
de aarde juicht. 
Dat het volk zich verheugt. 
Want Hij regeert. 
  
1.Het vuur dat voor Hem uitgaat, 
verteert zijn sterkste vijanden. 
De bergen zijn als was 
bij 't verschijnen van de Heer. 
bij 't verschijnen van de Heer. 
  
(Refrein) 
  
2.De hemel toont zijn heerlijkheid. 
De volken zien zijn grootheid. 
Want U, o Heer, bent verheven 
boven al wat leeft. 
boven al wat leeft. 
  
(Refrein) 
  
Hij regeert! Hij regeert! 
 
OTH. 346 oude (OTH.292) 
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.(3x) 
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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... 

 
Geboden 
 
Lied 473 :3, 5 en 6 (LB) 
3.Neem mijn stem, opdat mijn lied 
U, mijn Koning, hulde biedt. 
Maak, o Heer, mijn lippen rein, 
dat zij uw getuigen zijn. 

 
5.Neem mijn wil en maak hem vrij, 
dat hij U geheiligd zij. 
Maak mijn hart tot uwe troon, 
dat uw Heilge Geest er woon'. 

  
6.Neem mijn zonden en mijn schuld 
in 't beleid van uw geduld. 
Maak dat ik, opstandig kind, 
steeds de weg tot U hervind. 

 
Gebed  
 
Bijbellezing : 1 Samuel 7 
 
Gesprekje met de kinderen  
 
Psalm 97 :1,2 en 3 (NB) 
1.Groot Koning is de Heer. 
Volken, bewijst Hem eer,/breek uit in jubel, aarde, 
nu Hij de macht aanvaardde. 
De landen wijd en zijd/zijn in zijn naam verblijd. 
Op recht en op gericht/heeft Hij zijn troon gesticht. 
in de verborgenheid. 
 
2.Een vuur, een laaiend licht/gaat voor zijn 
aangezicht, 
het schroeit die Hem genaken,/verzengt die aan 
hem raken. 
Als Hij zijn bliksem slaat,/beeft alles wat bestaat; 
wat hoog verheven was,/'t gebergte brandt tot as 
voor zijn vertoornd gelaat. 
 
3.De hemel, Heer, verbreidt/alom uw majesteit, 
uw glorie komt getogen/voor aller volken ogen. 
Hen, die zich wendden tot/een beeld, een 
leugengod, 
hebt Gij beschaamd, o Heer;/gij goden, buigt u neer: 
Hij heeft uw macht geknot. 
 
Kindernevendienst 3/4  
 
Verkondiging “1 Samuel 7 :12” 

 Opwek. 270  
Wie is God behalve onze Heer? 
En wie is een rots behalve onze God? 
Een schuilplaats en een schild, 
een burcht en een bevrijder is Hij, 
voor wie vertrouwen op Hem. 
  
Wie is God behalve onze Heer? 
En wie is een rots behalve onze God? 
Hij sterkt mij in de strijd 
en doet mij overwinnen keer op keer, 
ik geef voor eeuwig Hem de eer. 

 
Dankgebed en voorbeden 

 
Collecten  
1e Compassion 
2e Kerk en eredienst 

  
 Slotlied: Psalm 97 :5 en 6 (NB) 

5.Gij die God liefhebt, haat/hetgeen Hem 
tegenstaat. 
Hij heeft zijn hart ontsloten/voor zijn 
gunstgenoten. 

   Hij redt u uit de hand/van die u overmant; 
uw leven is bewaard/bij Hem die heerst op 
aard; de Heer strijdt aan uw kant. 

 
6.Gods heil, Gods glorie staat/licht als de 
dageraad 
reeds voor het oog te gloren/van wie Hem 
toebehoren. 
En vreugde van de Heer/stroomt in hun  
harten neer. 
Gij die rechtvaardig zijt,/weest in de Heer 
verblijd.  
Zijn naam zij lof en eer! 
 
Zegen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


