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  LIEDERENBLAD 
 

     Zondag 27 oktober 2019 morgendienst 
                  Organist Anton de Jager 
               Voorganger Ds. W. Dekker 

     Welkom/ afkondigingen 
 
Joh. de Heer 306 :1 en 2 
1.Op bergen en in dalen 
en overal is God! 
Waar wij ook immer dwalen 
of toeven daar is God! 
Waar mijn gedachten zweven 
of stijgen daar is God! 
Omlaag en hoog verheven, 
ja, overal is God! 

  
2.Zijn trouwe Vaderogen 
zien alles van nabij! 
Wie steunt op zijn vermogen, 
die dekt en Zegent Hij! 
Hij hoort de jonge raven, 
bekleedt met gras het dal, 
heeft voor elk schepsel gaven, 
ja, zorgt voor gans 't heelal! 
 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Lofprijzing: Psalm 105 :1,3 en 4  (OB)  
1.Looft,looft, verheugd den HEER' der Heren; 
Aanbidt Zijn Naam, en wilt Hem eren. 
Doet Zijne glorierije daân 
Alom den volkeren verstaan, 
En spreekt,met aandacht en ontzag, 
Van Zijne wond'ren dag aan dag. 

 
3.Vraagt naar den HEER' en Zijne sterkte, 
Naar Hem, die al uw heil bewerkte. 
Zoekt dagelijks Zijn aangezicht, 
Gedenkt aan 't geen Hij heeft verricht, 
Aan Zijn doorluchte wonderdaân;  
En wilt Zijn straffen gadeslaan. 
  
4.Gij volk, uit Abraham gesproten, 
Dat zoveel gunsten hebt genoten, 
Gij Jakobs kind'ren', die de HEER' 
Heeft uitverkoren, meldt Zijn eer. 
De HEER' is onze God, die d' aard' 
Alom door Zijn gericht vervaart. 

 
Opwek. 276  
Laat heel de wereld het zien, 
maak de volk'ren weer blij 
door de klank van zijn stem. 
Heuvels en dalen breek uit! 
Kom en juich, zing het luid! 
Klap je handen voor Hem! 

Refrein: 
Liefde en recht zal Hij brengen op aard', 
een eeuwige heerschappij. 
In onze hand ligt een 
tweesnijdend zwaard. 
't Woord van de waarheid  
maakt vrij. Het maakt vrij. 
  
Laat heel de wereld het zien, 
maak gevangenen vrij, 
breng de eenzamen thuis. 
Heel satans bolwerk stort neer, 
door 't gebed tot de Heer, 
door de kracht van het kruis. 
  
(refrein) 
  
Laat heel de wereld nu staan 
vol ontzag voor zijn naam, 
zing het lied dat Hem eert. 
Wees niet meer stil, zeg het voort 
tot de wereld het hoort: 
Jezus regeert! 
  
(refrein) 

 
 Opwek. 233 (2x) 

Koning Jezus, heers 
over alle naties van de aarde! 
Koning Jezus, heers 
over alle naties van de aard! 
Laat de wereld vol zijn 
van al uw heerlijkheid. 
Laat de volken zien 
al uw macht en majesteit, 
want U alleen bent waardig, 
Koning Jezus, heers. 
 
Geboden 

 
Psalm 25 :6 (OB) 

 6.Wie heeft lust den HEER' te vrezen,  
    't Allerhoogst en eeuwig goed?  
    God zal Zelf zijn leidsman wezen,  
    Leren, hoe hij wand'len moet.  
    't Goed, dat nimmermeer vergaat,  
    Zal hij ongestoord verwerven,  
    En zijn Godgeheiligd zaad  
    Zal 't gezegend aard'rijk erven.  

 
Gebed  

 
Bijbellezing : Genesis 19 :1-29 
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  LIEDERENBLAD 
 

Lied 994 (LB2013) 
1.Voor hen die ons regeren, 
de hoofden van het land, 
bidden wij God de Here 
om ootmoed en verstand, 
dat zij bewaren hecht en recht 
al de getuigenissen, 
die ons zijn aangezegd. 
  
2.De sterken, die bewaken 
de wegen met hun woord: 
dat zij ook zullen dragen 
de zwakken in de poort, 
want hoofd en lichaam zijn in pijn 
en niemand wordt behouden, 
als dié verlaten zijn! 
  
3.Wij bidden ook om vrede, 
de aftocht van geweld: 
Heer, dat wij niet vergeten, 
hoe Gij de namen telt, 
bewaar het land voor overmoed 
en voor het blinde razen, 
de stemmen van het bloed. 
  
4.O God, Gij moet regeren 
tegen het onverstand: 
wij dienen vele heren 
tot schade van het land. 
Gij zijt genade, uw bevel 
doet leven en vergeven, 
o God van Israël! 
 
Kindernevendienst 3/4 en 5/6 
 
Verkondiging “Gen.19 :24 en 29” 
  
Lied 748 :1 en 5 (LB2013) 
1.Het duurt niet lang meer tot de tijd 
van Christus aan zal breken, 
en Hij in grote heerlijkheid 
het oordeel uit zal spreken. 
Het lachen is dat uur gedaan, 
als alles zal in vuur vergaan, 
naar Petrus heeft geschreven. 
 
5. Heer Jezus, ach wat duurt het lang 
tot aan die dag der dagen. 
Zie ons op aarde klein en bang, 
bezocht door duizend plagen. 
Kom Rechter in uw majesteit 
in uw genade, kom, bevrijd 
ons van het kwade. Amen. 
 
 
 

 

Dankgebed en voorbeden 
 

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

  
 Slotlied: Joh. de H.199 :1,2 en 3  

1.Eens zal op de grote morgen 
klinken het bazuingeschal, 
dan zal Jezus wederkomen 
als de Rechter van 't heelal. 
  
Refrein: 
Wie zal op die grote morgen 
buigen voor die Majesteit? 
Wie zal op die grote morgen 
vluchten voor die heerlijkheid? 
  
2.Eens zal op de grote morgen 
't mensdom zwijgen, eind'lijk stil: 
dan zal Jezus Christus vragen: 
"Wat deed u om Mijnentwil?" 
  
Refrein: 
Wie zal op die grote morgen 
buigen voor die Majesteit? 
Wie zal op die grote morgen 
vluchten voor die heerlijkheid? 
 
3.Eens zal op de grote morgen 
Jezus macht worden erkend: 
dan zal ieder mens beseffen, 
dat Gods woord geen leugens kent. 
  
Refrein: 
Wie zal op die grote morgen 
buigen voor die Majesteit? 
Wie zal op die grote morgen 
vluchten voor die heerlijkheid? 
 
Zegen (gezongen Amen) 
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


