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  LIEDERENBLAD 
 

     Zondag 3 november 2019 morgendienst 
                  Organist Anton de Jager 
        Voorganger Ds. N.J. M. Goedhart 

     Welkom/ afkondigingen 
 
Gezang 96 :1 en 2 (B38) 
1.Een vaste burg is onze God, 
een toevlucht voor de zijnen! 
Al drukt het leed, al dreigt het lot, 
Hij doet zijn hulp verschijnen! 
De vijand rukt vast aan 
met opgestoken vaan; 
hij draagt zijn rusting nog 
van gruwel en bedrog, 
maar zal als kaf verdwijnen! 
 
2.Geen aardse macht begeren wij, 
die gaat welras verloren. 
Ons staat de sterke Held ter zij, 
die God ons heeft verkoren. 
Vraagt gij zijn naam? Zo weet, 
dat Hij de Christus heet, 
Gods eengeboren Zoon, 
verwinnaar op de troon: 
de zeeg' is ons beschoren! 
 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Lofprijzing: H.H.23 (Wat hou ik van Uw huis) 
1.Wat hou ik van uw huis, 
HEER van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen naar 
de binnenpleinen van de HEER. 
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, 
zo’n blijvende schreeuw om de levende God. 
 
2.Een vogel is er thuis, 
HEER van de hemelse legers. 
Een zwaluw voedt haar jongen op 
bij U onder de pannen, God. 
Wonen bij U is een zegen, 
zo’n blijvende kans 
om te zingen voor U. 
 
3.Gelukkig wie naar U 
vol van verlangen op weg zijn. 
Zelfs in het dorre bomendal 
zien zij een bron en regenval, 
gaan ze van zegen tot zegen, 
naar God die verschijnt 
in zijn heilige stad. 
 
4.Ach hoor en kijk naar mij, 
HEER van de hemelse legers. 
Ja liever één dag dichtbij U 

dan duizend dagen zonder U. 
Liever bij U aan de drempel, 
dan binnen te zijn in een duistere tent. 
 
5.De HEER beveiligt ons, 
eer en geluk zal Hij geven. 
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd 
aan mensen, eerlijk onderweg. 
HEER van de hemelse legers, 
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. 
Wat hou ik van uw huis. 
 
H.H. 616 (Prijs onze Heer) 
Prijs onze Heer, 
Hij alleen is de machtige God, 
vol van majesteit. 
Kom en buig neer, 
loof zijn heil’ge naam. 
Breng dan aan Hem 
als een offer, een zoete geur, 
de gebeden van je hart naar zijn troon. 
Geef Hem dank en eer. 
 
[refrein] 
De Heer almachtig, 
zijn liefde duurt voor eeuwig. 
Zijn trouw en goedheid gaan ons voor. 
Zijn kracht zal nimmer 
falen of ontbreken 
en zijn liefde blijft. 
 
H.H.660 (Vader, Zoon en Geest, ik prijs U) 
1.Vader, Zoon en Geest, ik prijs U 
met heel mijn wezen, Heer. 
Voor uw troon geknield bewijs ik 
U hulde en eer. 
Vader, Zoon en Geest, ik eer U; 
U bent volkomen één. 
Al mijn liefde en aanbidding 
is voor U alleen. 
 
[refrein] 
U, die één in wezen zijt, 
is ons leven toegewijd. 
In uw liefde zijn wij één; 
aanbidden wij U alleen. 
 
2.Vader, Zoon en Geest, voor eeuwig 
bent U volkomen rein. 
Heilig God, laat heel mijn leven 
tot eer van U zijn. 
Vader, Zoon en Geest, ik dank U; 
buig mij vol eerbied neer. 
Hoog verheven God, ontvang nu 
mijn liefde en eer. 
[refrein] 
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  LIEDERENBLAD 
 

Woorden ten leven Colossenzen 3 :12-17 
 
Gezang 437 (Vernieuw Gij mij o eeuwig licht) 
1.Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 

  
2.Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 

  
3.Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
 
Gebed  

 
Bijbellezing : Psalm 23  
           Johannes 10 :1-16 
  
Psalm 23 (NB) 
1.Ik wil van God als van mijn Herder spreken. 
Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken. 
Groen is het land waarin Hij mij doet komen,  
fris is de bron die hij voor mij doet stromen. 
Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen,  
opdat ik Hem zal prijzen om zijn zegen. 
 
2.Zelfs door een dal van diepe duisternissen 
waar ik het licht der levenden moet missen,  
vrees ik geen kwaad, want Gij zijt aan mijn zijde 
met stok en staf, tot troost en tot geleide. 
Onder het oog van hen die mij verraden 
richt Gij mij toe het nachtmaal der genade. 
 
3.Gij zalft mijn hoofd met d’ olie van uw vrede,  
Gij vult mijn kelk met gelukzaligheden. 
Ja, zaligheid en liefd’ en welbehagen 
zullen mij volgen al mijn levensdagen. 
Ik zal het welkom horen van mijn koning 
en jaar aan jaar verblijven in zijn woning. 
 
Kindernevendienst 3/4 en 5/6 
 
Verkondiging  (Leven in als zijn volheid) 
 
Lied 23C (LB 2013)( Mijn God, mijn Herder) 
1.Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, 
wijst mij een groene streek; 
daar rust ik aan een stille stroom - 
en niets dat mij ontbreekt. 
  
 
 

2.Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, 
doet mij zijn wegen gaan, 
de paden van gerechtigheid, 
ter ere van zijn naam. 

  
3.Al moet ik door het doodsravijn, 
U gaat steeds aan mijn zij. 
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf 
geeft steun en veiligheid. 

  
4.Terwijl de vijand toe moet zien, 
maakt U mijn tafel klaar. 
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd, 
en redt mij in gevaar. 

  
5.Uw trouw en goedheid volgen mij, 
uw liefde, dag aan dag; 
en wonen zal ik in Gods huis 
zo lang ik leven mag. 

 
Dankgebed  
 
Collecten  
1e Najaarszendingscollecte GZB 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Gezang 446 :1, 2, 3, 4 en 5  
1.O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij uw naam in 't oor, 
uw naam die mij geloven doet: 
Gij gaat mij reddend voor; 
  
2.uw naam die onze wonden heelt 
en ons met manna spijst, 
die onze dood en zonde deelt 
en onze vrees verdrijft. 
  
3.Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 
mijn koning en profeet, 
mijn priester die mijn schuld ontbindt, 
mijn weg waarop ik treed; 
  
4.al wat ik doe, al wat ik wil, 
het is te zwak, te koud, 
maar sterk en vurig wordt de ziel 
wanneer zij U aanschouwt. 
  
5.Zolang Gij nog onzichtbaar zijt, 
een zon diep in de nacht, 
roep ik uw nadering reeds uit 
omdat ik U verwacht. 
 
Zegen  

 
 
 


