
 
 
                    

 1 

  LIEDERENBLAD 
 

     Zondag 17 november 2019 morgendienst 
                Organist Thom Hesseling 
           Voorganger Ds. J.S. Telgenhof 

     Welkom/ afkondigingen 
 
Opwek. 123 (Groot is Uw trouw ) 
Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. 

  
Refrein: 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij 
weer betoond. 
Al wat ik nodig had, 
hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 

  
Gij geeft ons vrede, 
vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

  
(refrein) 
 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Lofprijzing: Psalm 111: 1 en 3 (OB) 
1.Looft, Hallelujah, looft den HEER'; 
Mijn ganse hart verheft Zijn eer. 
Ik zal Zijn Naam en grootheid prijzen; 
'k Zal, met d' oprechten onderling, 
Vereend, in hun vergadering 
En raad, Hem plechtig eer bewijzen. 
 
3.Hij maakte, Hij, die heerlijk is, 
Zijn wond'ren een gedachtenis; 
Hij is barmhartig en genadig; 
Hij gaf hun, die Hem vrezen, spijs; 
En Zijnen groten Naam ten prijs, 
Gedenkt Hij Zijns verbonds gestadig. 
 
Gezang 481 :1 en 4 (O grote God) 
1.O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 

het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 
  
4.Wij danken U, o liefde groot, 
dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in zijn stervensnood 
uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 
en het wordt overal volbracht 
waar liefde wordt gegeven, 
wij uit uw liefde leven. 

 
 Geboden 
 

Opwek. 350 (Vader, vol van vrees) 
Vader, vol van vrees en schaamte, 
buigen wij voor U. 
Heel uw werk door ons vertreden, 
klaagt ons, mensheid aan bij U. 
  
Heer ontferm U over ons, 
die schuldig voor U staan. 
U bent onze God en Redder, 
neem ons in uw liefde aan. 
  
Vader, in dit uur der waarheid, 
keren w'ons tot U. 
O, vergeef ons, Heer herstel ons, 
maak ons hart en leven nieuw. 
  
Vul ons met uw heil'ge Geest, 
geef vuur en kracht steeds weer. 
Ieder zal uw macht aanschouwen, 
dat wij uw naam verhogen Heer. 

 
Gebed  
 
Bijbellezing : Lucas 10 :25 - 37 

  
 ELB. 435 (‘k Heb Jezus nodig heel mijn leven) 
 1.'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven. 

'k Heb Jezus nodig, dag aan dag, 
in m'n handel, in m'n wandel, 
in m'n slapen en ontwaken, 
'k heb Hem nodig, dag aan dag. 

 
2.'k Wil Jezus volgen, heel mijn leven, 
'k Wil Jezus volgen, dag aan dag 
in m'n handel, in m'n wandel, 
in m'n slapen en ontwaken, 
'k wil Hem volgen, dag aan dag. 

 
Kindernevendienst 3/4 en 5/6 

 
Verkondiging  “Wie is mijn naaste ?” 
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Psalm 113 :2 en 4 (OB) 
2.Van waar de zon in 't oosten straalt,  
Tot waar z' in 't westen nederdaalt,  
Zij 's HEEREN Name lof gegeven.  
De HEER' is boven 't heidendom;  
Zijn heerlijkheid, bekend alom, 
Is boven zon en maan verheven.  

 
4.Wie is aan onzen God gelijk, 
Die armen opricht uit het slijk; 
Nooddruftigen, van elk verstoten, 
Goedgunstig opheft uit het stof, 
En hen, verrijkt met eer en lof, 
Naast prinsen plaatst en wereldgroten? 

 
Spreker Saving Arms International (Kristel) 
 
Lied?  
 
Dankgebed  

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

 
Slotlied: Opwek. 249 (Heer wat een voorrecht) 
Heer, wat een voorrecht 
om in liefde te gaan, 
schouder aan schouder 
in uw wijngaard te staan, 
samen te dienen, te zien wie U bent, 
want uw woord maakt 
uw wegen bekend. 

  
Refrein: 
Samen op weg gaan, 
dat is ons gebed, 
als een volk, dat juist daarvoor 
door U apart is gezet. 
Vol van uw liefde, 
genade en kracht, 
als een lamp, 
die nog schijnt in de nacht. 

  
Samen te strijden in woord en in werk. 
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk. 
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn, 
als uw kerk, die waarachtig wil zijn. 
 

Zegen  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


