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  LIEDERENBLAD 
 

     Zondag 29 december 2019 morgendienst 
                Organist Kees Ploeger 
           Voorganger Ds. M. van Leeuwen 

      Welkom/ afkondigingen 
 
ELB. 408  
1.Hosanna, hosanna, de Koning komt 
in de Naam van de God van Israël. 
Hosanna, hosanna, de Koning komt 
in de Naam van de God van Israël. 
 
refrein 
Hosanna, hosanna, 
de Koning van Israël. 
Hosanna, hosanna, 
de Koning van Israël. 
 
2.Wees welkom, wees welkom, o Vredevorst, 
in de Naam van onze God van Israël. 
Wees welkom, wees welkom, o Vredevorst, 
in de Naam van onze God van Israël.  
 
refrein 
 
3.Hij geeft ons het leven en overvloed 
in de Naam van de God van Israël. 
Hij geeft ons het leven en overvloed 
in de Naam van de God van Israël.  
 
refrein 
 
4.Gij breng ten verkondigt het jubeljaar 
in de Naam van de God van Israël. 
Gij brengt en verkondigt het jubeljaar 
in de Naam van de God van Israël.  
 
refrein 
 
5.Gij zendt van de Vader de heil'ge Geest 
in de Naam van de God van Israël. 
Gij zendt van de Vader de heil'ge Geest 
in de Naam van de God van Israël.  
 
refrein 
Hosanna, hosanna, 
de Koning van Israël. 
Hosanna, hosanna, 
de Koning van Israël 
 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Lofprijzing: Opwek. 462 :1,2 en 3 
Refrein: 
Aan uw voeten Heer, 
is de hoogste plaats; 

daarom kniel ik neer bij U. 
Om bij U te zijn, 
is de grootste eer; 
daarom buig ik mij voor U. 
  
Ja, ik verkies nu om bij U te zijn 
en om naar U te luist'ren. 
In plaats van altijd  
maar weer bezig te zijn, 
kom ik nu tot U, o Heer. 
  
(refrein) 
  
Mijn hart verlangt er naar 
om samen te zijn, 
hier in een plaats van aanbidding. 
In geest en waarheid  
samen één te zijn, 
in aanbidding voor U. 
  
(refrein) 
  
Zoals een vader die zijn kind omarmt, 
ja, zo omarmt U ook mij. 
U bent een Vader  
die vertroost en beschermt 
en ik kom tot rust bij U. 

 
Opwek.369 (Door uw genade, Vader) 
Door uw genade, Vader, 
mogen wij hier binnengaan. 
Niet door rechtvaardige daden, 
maar door het bloed van het Lam. 
U roept ons in uw nabijheid 
en dankzij uw Zoon; 
dankzij het bloed dat ons vrijpleit, 
komen wij voor uw troon. 
komen wij voor uw troon. 
  
Nooit konden wij zonder zonde 
voor U staan. 
Maar in uw Zoon zijn wij schoon 
door het bloed van het Lam. 
Nooit konden wij zonder zonde 
voor U staan. 
Maar in uw Zoon zijn wij schoon 
door het bloed van het Lam. 
  
Door uw genade, Vader, 
mogen wij hier binnengaan. 
Niet door rechtvaardige daden, 
maar door het bloed van het Lam. 
  
U roept ons in uw nabijheid 
en dankzij uw Zoon; 
dankzij het bloed dat ons vrijpleit, 
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komen wij voor uw troon. 
komen wij voor uw troon. 
 
OTH. 426 :1,2 en 3 (Alzo lief had God de wereld) 
1.Alzo lief had God de wereld, 
alzo lief had God de wereld, 
de wereld, de wereld, 
God had de wereld lief. 

  
2.Dat Hij aan ons heeft gegeven, 
dat Hij aan ons heeft gegeven, 
gegeven, gegeven, 
zijn eengeboren Zoon. 

  
3.Opdat een ieder die gelooft, 
opdat een ieder die gelooft, 
een ieder, een ieder, 
het eeuwig leven heeft. 
 

Geboden  
 
Opwek.244 (Welzalig de man die …) 
Welzalig de man, die niet wandelt 
in de raad der goddelozen. 
Die niet staat op de weg der zondaars, 
noch zit in de kring der spotters. 
Maar aan des Heren wet 
zijn welgevallen heeft. 
En diens wet overpeinst 
bij dag en bij nacht. 
Want hij is als een boom 
geplant aan waterstromen. 
Die zijn vrucht geeft op tijd, 
welks loof niet verwelkt, alles gelukt. 
 
Gebed  
 
Bijbellezing : 1 Samuel 12 :1-25 
 
Psalm 106 :1,2 en 20 (NB) 
1.Looft nu den Heer, want Hij is goed, 
die met zijn liefde ons ontmoet. 
Zijn trouw houdt stand te allen tijde. 
Wie prijst zijn daden woord voor woord? 
Wie kan zijn heerlijkheid belijden? 
Wie looft Hem zodat elk het hoort? 
 
2.Gelukkig zijn die Hij geleidt, 
die leven in gerechtigheid. 
Gedenk mij naar uw welbehagen. 
Dat ik met heel mijn volk U dien, 
met hen van voorspoed mag gewagen, 
de zegen van uw erfdeel zien. 
 
20.Zij klaagden eindlijk God hun nood, 
die in zijn liefde wondergroot 
hen aanzag, met hun lot bewogen. 

    Hij maakte, trouw aan zijn verbond, 
    dat Isrel zelfs in 's vijands ogen 
    in 't vreemde land genade vond. 
 

Kindernevendienst 3/4  
 

Verkondiging   
 

Psalm 106 :21 en 22 (NB) 
21.Verlos ons , Here, onze God, 

    verhef uw aanschijn, wend ons lot, 
    verzamel ons uit alle streken, 
    opdat wij eenmaal allen saam 
    van de vervulling mogen spreken, 
    lof brengen aan uw heilge naam. 
 

22.Geprezen zij de Heer die leeft, 
    die Israël verkoren heeft. 
    Hij brengt straks heel zijn volk tezamen. 
    Gezegend zij zijn trouw beleid. 
    Zegge al het volk nu; Amen, amen. 
     Loof hem in alle eeuwigheid.  
 

Dankgebed  
 
Collecten  
1e Werk van de Diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Gez.. 179 :1, 2 en 3  

         1.Rust mijn ziel, uw God is koning, 
Heel de wereld zijn gebied. 
Alles wisselt op zijn wenken, 
Maar Hij zelf veranderd niet 

 
 2. Ieder woelt hier om verand’ring 

En betreurt ze dag aan dag, 
hunkert naar hetgeen hij zien zal, 
wenst terug ’t geen hij eens zag. 

 
3. Rust mijn ziel, uw God is koning! 
Wees tevreden met uw lot! 
zie, hoe alles hier verandert, 
en verlang alleen naar God. 

 
Zegen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


