
 
 
                    

 1 

  LIEDERENBLAD 
 

     Zondag 15 december 2019  morgendienst 
           Viering Heilig Avondmaal 
            Organist Anton de Jager 
     Voorganger Ds. J.S. Telgenhof 
            
Welkom/ afkondigingen 
 
Gezang 127 :1, en2 (LB) 
1.Gaat, stillen in den lande, 
uw Koning tegemoet, 
de intocht is ophanden 
van Hem die wondren doet. 
Gij die de Heer verwacht, 
laat ons vóór alle dingen 
Hem ons hosanna zingen. 
Hij komt, Hij komt met macht. 

  
2.Vat moed, bedroefde harten, 
de Koning nadert al. 
Vergeet uw angst en smarten, 
daar Hij u helpen zal. 
Er is weer nieuwe hoop: 
Hij noemt u zijn beminden, 
in 't woord laat Hij zich vinden, 
in avondmaal en doop. 

  
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Lofprijzing: Psalm 73 :1 (OB) 
1.Ja waarlijk, God is Isrel goed,  
Voor hen, die rein zijn van gemoed;  
Hoe donker ooit Gods weg moog' wezen,   
Hij ziet in gunst op die Hem vrezen.  
Maar ach, hoewel mijn ziel dit weet,  
Mijn voeten waren in mijn leed,  
Schier uitgeweken, en mijn treên  
Van 't spoor der godsvrucht afgegleên.  
 
Onderwijs H.A (1e deel) 
 
Opwek. 222 :1 en 3 (doorgrond mijn hart) 
1.Doorgrond mijn hart, 
en ken mijn weg, o Heer. 
Beproef m'en zie  
wat niet is tot uw eer. 
Is soms de weg, 
die 'k ga niet goed voor mij? 
Leid m'op de eeuw'ge weg, Heer, 
maak mij vrij! 
 
3.Zie Heer, hier ben 'k, 
maak mij een vat voor U, 
woon in mijn hart, vernieuw het, 
doe het nu. 
Verbreek mijn wil, 

maak m'ook van hoogmoed vrij. 
'k Wil in U blijven Heer,  
blijf Gij in mij. 

 
Gebed  

 
Bijbellezing: Matt.1 :18-25 

 
Psalm 51 :1 (NB)  
1.Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn 
klacht, 
ik roep tot U, vergeef, vergeef mijn zonden. 
Herstel mijn hart, zie, hoe het is 
geschonden. 
Door eigen schuld verzink ik in de nacht. 
Wees mij nabij naar uw barmhartigheid, 
reinig mij door uw diepe mededogen. 
Om al mijn kwaad kwelt zich mijn hart en 
schreit, 
mijn zonden staan mij dagelijks voor ogen. 
 
kindernevendienst 3/4 en 5/6 

 
Verkondiging:  “bevrijden van” 
  
Onderwijs H.A. (2e deel) 

 
Gezang 117 :1 (bij gereedmaken tafel) 
1.Hoe zal ik U ontvangen, 
hoe wilt Gij zijn ontmoet, 
der wereld hoogst verlangen, 
des harten heiligst goed? 
Wil zelf uw fakkel dragen 
in onze duisternis, 
opdat wat U behage 
ons klaar en zeker is. 
 
Nodigen  

 
Gezang 117 :3,4 en 5 (aangaan tafel iedere keer 1 vers.) 

3.Ver van de troon der tronen 
en 's hemels zonneschijn 
wilt Ge onder mensen wonen, 
der mensen broeder zijn. 
Met God wilt Ge ons verzoenen, 
tot God heft Ge ons omhoog, 
en onder millioenen 
hebt Gij ook mij in 't oog. 

  
4.'k Lag machteloos gebonden - 
Gij komt en maakt mij vrij! 
Ik was bevlekt met zonden - 
Gij komt en reinigt mij! 
Het leven was mij sterven 
tot Gij mij op deedt staan. 
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Gij doet mij schatten erven, 
die nimmermeer vergaan. 

  
5.Zo diep waart Gij bewogen: 
Gij daaldet van uw troon; 
uit godlijk mededogen 
zocht Gij der mensen woon, 
Gij die de last der volken, 
hun plagen duizendvoud, 
wat niemand kan vertolken, 
in liefde omsloten houdt. 
 
Viering Heilig Avondmaal 
 
Gezang 117 :6 (bij laatste tafel stil gebed en lied)  
6.Gij zwaarbeproefde schare 
ten dode toe benard, 
daar gaat een blijde mare, 
o schrijf die in uw hart: 
al drukt het kruis uw schouder, 
al dooft het laatste licht, 
uw Trooster en Behouder 
staat voor uw aangezicht. 

  
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten 
1e Palliatieve Zorg- Hospice Ermelo 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: 73 :13 
13.Wie heb ik nevens U omhoog?  
Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog,  
op aarde nevens U toch lusten?  
Niets is er, waar ik in kan rusten.  
Bezwijkt dan ooit, in bitt're smart  
of bange nood, mijn vlees en hart,  
zo zult Gij zijn voor mijn gemoed  
mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.  
 

Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


