
 
 
 

1 
 

LIEDERENBLAD    
Zondag 17 november 2019 avonddienst 
          Organist Anton de Jager 
      Voorganger in deze dienst  is 

   Ds. M. van Leeuwen 
 
Welkom/afkondigingen 
 
Lied 328 :1 en 2 (LB) 
1.Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeengekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 

  
2.Ons gevoel en ons verstand 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in 't licht der waarheid. 
't Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Openingstekst 1 Korinthe 15 :25 
 
Psalm 72 :1 en 2 (mannen) (OB) 
1.Geef, HEER', den Koning Uwe rechten,  
En Uw gerechtigheid   
Aan 's Konings zoon om Uwe knechten,  
Te richten met beleid.  
Dan zal Hij al Uw volk beheren,  
Rechtvaardig, wijs en zacht;  
En Uw ellendigen regeren;  
Hun recht doen op hun klacht. 
 
2.De bergen zullen vrede dragen,   
De heuvels heilig recht; 
Hij zal hun vrolijk op doen dagen, 
Het heil, hun toegezegd. 
't Ellendig volk wordt dan uit lijden  
Door Zijnen arm gerukt  
Hij zal nooddruftigen bevrijden;  
Verbrijz'len, wie verdrukt.  
 
Psalm 72 :4 (vrouwen) (OB) 
4.'t Rechtvaardig volk zal welig groeien;  
Daar twist en wrok verdwijnt,  
Zal alles door den vrede bloeien,  
Totdat geen maan meer schijnt.  
Van zee tot zee zal Hij regeren,  
Zover men volk'ren kent;  
Men zal Hem van d' Eufraat vereren,  
Tot aan des aardrijks end.  
 

Psalm 72 :10 (OB) 
 10.Dan zal na zoveel gunstbewijzen, 
 't Gezegend heidendom, 
 't Geluk van dezen Koning prijzen,  
 Die Davids troon beklom.  
 Geloofd zij God, dat eeuwig Wezen,  
 Bekleed met mogendheên;  
 De HEER', in Israël geprezen,  
 Doet wond'ren, Hij alleen.  
 

Geloofsbelijdenis 
 

Psalm 84 :2 9 (OB) 
 2.Zelfs vindt de mus een huis, o HEER', 
 De zwaluw legt haar jongskens neer 
 In 't kunstig nest bij Uw altaren, 
 Bij U, mijn Koning en mijn God, 
 Verwacht mijn ziel een heilrijk lot; 
 Geduchte HEER' der legerscharen, 
 Welzalig hij, die bij U woont, 
 gestaâg U prijst en eerbied toont. 

 
Gebed  

 
 Bijbellezing: Deuteronomium 17 :14 - 20 
   1 Samuel 8 :1 - 22 
  Johannes 18 :33 - 38 

 
Psalm 146 : 2,3 en 5 (NB) 

 2.Reken niet op mensenwaarde, 
   want bij mensen is geen baat. 
   Aarde wordt een mens tot aarde, 
   als zijn adem uit hem gaat. 
   Ligt niet alles wat hij wil 
   met zijn laatste adem stil? 
 
 3.Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 
   heil die God ter hulpe riep. 
   Want zijn heil zal niet voorbijgaan,  
   God is trouw aan wat Hij schiep. 
  Wat in hemel, zee of aard 
   woont, is in zijn hand bewaard. 
 
 5.Wees en weduw en ontheemde 
  doet Hij wonen op zijn erf. 
   Hij behoedt de weg der vreemden, 
   maar leidt bozen in 't verderf. 
   Eeuwig Koning is de Heer! 
   Sion, zing uw God ter eer! 

 
Preek: 1 Samuel 8 :7 
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LIEDERENBLAD    
 OTH. 290 (oude TH 239)(Regeer in mij) 

1.Over al wat leeft, bent U de hoogste 
Heer, 
als de zon opkomt elke morgen weer. 
Daarom vraag ik U, Heer van zee en land: 
neem ook mijn leven in uw hand. 
  
Refrein: 
Regeer in mij met al uw kracht 
in mijn mooiste droom, 
in mijn zwartste nacht. 
Er is één ding dat ik U vraag: 
o Heer, regeer in mij vandaag. 
  
2.Laat alles wat ik zeg en alles wat ik denk 
als een spiegel zijn van wie U in mij bent. 
U bent zoveel meer dan ik verlangen kan: 
Heer, neem mijn leven in uw hand. 
  
(Refrein) 2x 
  
O Heer, regeer in mij vandaag. 
O Heer, regeer in mij vandaag. 

 
Dankgebed  

 
Collecten: 
1e Collecte voor diaconaal project 
2e Kerk en eredienst 

  
 Lied 20 :1, 2 en 7 LB (Laat ons nu..) 

1.Laat ons nu vrolijk zingen! 
Komt, heft uw liedren aan 
voor Hem, wie alle dingen 
altijd ten dienste staan. 
Ik wil de Heer daarboven 
lofprijzen hier op aard, 
ja, Hem van harte loven, 
die veilig mij bewaart. 
  
2.Hoe goed is 't hun die bouwen 
op Isrels vaste rots, 
hun die zich toevertrouwen 
de trouwe handen Gods. 
Zij hebben 't heil verkregen, 
de allerschoonste schat; 
God leidt hen op zijn wegen, 
hun voet wordt moe noch mat. 

 
7.Ik arme en geringe, 
hoe zou ik voor uw troon 
U lof en dank toezingen? 
Gij zijt zo groot, zo schoon. 
Maar omdat Gij mijn leven 
duldt voor uw aangezicht, 
 

mag ik, o Heer, U geven 
de weerglans van uw licht. 
 
Zegen   

 
 
 
 
 
 
 
 
 


