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  LIEDERENBLAD 
 

     Zondag 24 november 2019 morgendienst 
                Organist Kees Ploeger 
           Voorganger Ds. J.S. Telgenhof 

     Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 68 :10 (OB) 
10.Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
Met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
Wie zou die hoogste Majesteit 
Dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
Ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, en wil, en zal in nood, 
Zelfs bij het naad'ren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven. 
 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Lofprijzing: Opwek. 488 (Heer, ik kom tot U) 
Heer ik kom tot U; 
neem mijn hart, verander mij, 
als ik U ontmoet 
vind ik rust bij U. 
Want Heer ik heb ontdekt, 
dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van uw liefde. 

  
Refrein: 
Houd mij vast, 
laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, 
heel dichtbij uw hart. 
Ik voel uw kracht 
en stijg op als een arend; 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 

  
Heer, kom dichterbij 
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, 
diep in mij. 
En Heer, leer mij uw wil, 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde. 
  
(refrein) 

  
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 

en de kracht van uw liefde. 
 
Opwek.392 (Mijn Jezus, ik hou van U) 
Mijn Jezus, ik hou van U, 
ik noem U mijn Vriend. 
Want U nam de straf op U 
die ik had verdiend. 
De grote Verlosser, 
mijn Redder bent U; 
'k Heb van U gehouden, 
maar nooit zoveel als nu. 
  
Mijn Jezus, ik hou van U, 
want U hield van mij. 
Toen U aan het kruis hing, 
een wond in uw zij. 
Voor mij de genade, 
een doornenkroon voor U; 
'k Heb van U gehouden, 
maar nooit zoveel als nu. 
  
Ik zal van U houden 
in leven en dood. 
En ik wil U prijzen, 
zelfs dan in mijn nood. 
Als ik kom te sterven, 
dan roep ik tot U: 
'k Heb van U gehouden, 
maar nooit zoveel als nu. 
  
Als ik in uw glorie, 
uw eeuwigheid kom, 
dan buig ik mij vóór U, 
in uw heiligdom. 
Gekroond met uw heerlijkheid, 
zal 'k zingen voor U: 
'k Heb van U gehouden, 
maar nooit zoveel als nu, 
maar nooit zoveel als nu. 

 
 

ELB. 178 :1 en 4 (Als ik maar weet) 
1.Als ik maar weet, dat hier mijn weg 
door U, Heer, wordt bereid, 
en dat die weg, boe moeilijk ook, 
mij nader tot U leidt. 

 
refrein: 
Nader tot U, nader tot U, 
Nader, mijn Heiland, tot U. 
Als ik maar weet, dat alles hier 
mij nader brengt tot U. 
 
4.Als ik maar weet, ook als op aard' 
mij droefheid wacht of kruis, 
dat ieder kruis mij nader brengt 
bij 't eeuwig Vaderhuis.  
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refrein: 
Nader tot U, nader tot U, 
Nader, mijn Heiland, tot U. 
Als ik maar weet, dat alles hier 
mij nader brengt tot U. 
 
Belijdenis van ons geloof 
 
ELB. 189a :1 en 4 (Vaste rots van mijn behoud) 
1.Vaste Rots van mijn behoud, 
als de zonde mij benauwt, 
laat mij steunen op uw trouw, 
laat mij rusten in uw scha'uw, 
waar het bloed door U gestort, 
mij de bron des levens wordt. 

 
4.Eenmaal als de stonde slaat 
dat dit lichaam sterven gaat 
als mijn ziel uit d' aardse woon' 
opstijgt tot des Rechters troon, 
Rots der eeuwen, in uw schoot 
berg mijn ziele voor de dood. 

 
Gebed  

 
Bijbellezing : Openbaring 7 :9-17 
  
Psalm 43 :4 (OB) 
4.Dan ga ik op tot Gods altaren,    
Tot God, mijn God, de bron van vreugd;  
Dan zal ik, juichend, stem en snaren  
Ten roem van Zijne goedheid paren, 
Die, na kortstondig ongeneugt 
Mij eindeloos verheugt. 

 
Kindernevendienst 3/4  
 
Verkondiging  een onafzienbare menigte 
 
ELB. 413 :1,2,3 en 4 (Lichtstad) 
1.Lichtstad met uw paarlen poorten, 
wond're stad zo hoog gebouwd, 
nimmer heeft men op deze aarde, 
ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 
refrein 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
luist'ren naar zijn liefdesstem, 
daar geen rouw meer en geen tranen 
in het nieuw Jeruzalem. 
 
2.Heilig oord vol licht en glorie, 
waar de boom des levens bloeit 
en de stroom van levend water 
door de gouden Godsstad vloeit.  
 

refrein 
 
3.Schoon tehuis voor moede pelgrims, 
komend uit de zandwoestijn, 
waar zij rusten van hun werken 
bij de springende fontein.  
 
refrein 
 
4.Wat een vreugde zal dat wezen 
straks vereend te zijn met Hem 
in de stad met paarlen poorten 
in het nieuw Jeruzalem.  
 
refrein 
 
Moment van gedenken waarbij we de namen noemen 
van de overledenen 
 
Psalm 121 :2 en 4 (OB) 
2.Hij is al treft u 't felst verdriet, 
Uw Wachter, die uw voet 
Voor wankelen behoedt;  
Hij, Isrels Wachter, sluimert niet; 
Geen kwaad zal u genaken; 
De HEER' zal u bewaken. 
 
4.De HEER' zal u steeds gadeslaan, 
Opdat Hij in gevaar, 
Uw ziel voor ramp bewaar'. 
De HEER', 't zij g' in of uit moogt gaan, 
En waar g' u heen moogt spoeden, 
Zal eeuwig u behoeden. 
 
Dankgebed  

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

 
Slotlied: Gez. 293 :1 en 4 (Wat de toekomst) 
1.Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 
 

4.Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 
 
Zegen  


