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  LIEDERENBLAD 
 

    Zondag 2 februari  2019  morgendienst 
                     afscheidsdienst 
            Voorganger J.S. Telgenhof 
 

Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 84 :1 en 2  
1.Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, 
O HEER' der legerscharen God,   
Zijn mij Uw huis en tempelzangen.   
Hoe branden mijn genegenheên,   
Om 's HEEREN voorhof in te treên! 
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; 
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft, 
En aan mijn ziel het leven geeft. 
 
2.Zelfs vindt de mus een huis, o HEER', 
De zwaluw legt haar jongskens neer 
In 't kunstig nest bij Uw altaren, 
Bij U, mijn Koning en mijn God, 
Verwacht mijn ziel een heilrijk lot; 
Geduchte HEER' der legerscharen, 
Welzalig hij,die bij U woont, 
Gestaâg U prijst en eerbied toont. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Opwek. 136 (Abba Vader) 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen 
U behoor ik toe. 

  
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d'uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 

  
Abba, Father, let me be 
Yours and Yours alone. 
May my will forever be 
evermore Your own. 
Never let my heart grow cold. 
Never let me go. 
Abba, Father, let me be 
Yours and Yours alone. 
 

Opwek. 812 (Wat een prachtige naam) 
U was het woord in den beginne 
een met God, de hoogste Heer 
Verborgen glorie in uw schepping 
nu door Christus openbaar 
Wat een prachtige naam heeft Hij 
Wat een prachtige naam heeft Hij 
de naam van Jezus onze Heer 
Wat een prachtige naam heeft Hij 
niets is aan Hem gelijk 
Wat een prachtige naam heeft Hij 
de naam van Jezus 
 
Zonder ons wilt u geen hemel 
dus Jezus bracht de hemel hier 
Mijn schuld was groot, uw liefde groter 
wat kan ons nog scheiden Heer 
Wat een heerlijke naam heeft Hij 
Wat een heerlijke naam heeft Hij 
de naam van Jezus onze Heer 
Wat een heerlijke naam heeft Hij 
niets is aan Hem gelijk 
Wat een heerlijke naam heeft Hij 
de naam van Jezus 
 
De dood overwonnen 
het doek scheurde open 
de zonde en straf 
hun stem verstomd 
De hemelen juichen 
van glorie getuigend 
U bent de opgestane Heer 
 
Een ieder moet wijken 
U heeft geen gelijke 
U regeert nu en voor altijd 
De glorie is voor u 
het koninkrijk door u 
en er gaat niets boven uw naam 
 
Wat een krachtige naam heeft Hij 
Wat een krachtige naam heeft Hij 
de naam van Jezus onze Heer 
Wat een krachtige naam heeft Hij 
Niets is aan hem gelijk 
Wat een krachtige naam heeft Hij 
de naam van Jezus 
Wat een krachtige naam heeft Hij 
de naam van Jezus 
Wat een krachtige naam heeft Hij 
de naam van Jezus 
Jezus 
  
 
Bergrede Matt.5 :1-16 
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Opwek. 763 (Ik heb U nodig) 
Heer, ik kom en beken, 
nu ik hier dicht bij U ben: 
zonder U val ik uiteen; 
leid mijn hart door stormen heen. 

-Refrein- 
O mijn Heer, ik heb U nodig; 
elk moment, zo nodig. 
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij. 
O God, ’k heb U nodig. 

Mijn schuld zit diep; U kunt erbij. 
U vergeeft en reinigt mij. 
Waar U bent, daar ben ik vrij; 
woon in mij en heilig mij. 

-Refrein- 

Leer mijn lied de weg naar U 
als verleiding mij omgeeft. 
Als ik niet kan staan, leun ik op U. 
Jezus, hoop die in mij leeft! 

Refrein- -2x- 

U pleit voor mij, U spreekt mij vrij. 
O God, ‘k heb U nodig.-2x- 

Gebed 
 

Bijbellezing: Matt. 11 :25 - 30 en  
                                   Matt. 28 :16 - 20 
 

Hemelhoog 562 (mijn Vader dank U wel) 
1.Mijn Vader, dank U wel, 
dat U steeds bij mij bent. 
Dat U al mijn gedachten 
en verlangens kent. 
Dat U zo stil en rustig 
en begrijpend bent. 
Mijn Vader, dank U wel. 

 
2.Ik dank U dat uw hand 
mij steeds behoedt en leidt. 
Dat U mij wilt bewaren 
in de felste strijd. 
Voor troost die U mij geeft 
in onzekerheid. 
Mijn Vader, dank U wel. 

 
3.Ik dank U voor 
de diepe vrede en de rust. 
Voor vreugde en voor blijdschap 
en voor levenslust. 

Ik dank U dat U zelf 
nu heel mijn leven vult. 
Mijn Vader, dank U wel. 
 
4.Mijn woorden schieten vaak 
zo veel te kort, o Heer. 
Wat U aan mij wilt geven, 
dat is toch veel meer. 
’k Ervaar uw diepe rijkdom 
en geluk steeds meer. 
Mijn Vader, dank U wel. 
 
5.Daarom wil ik U danken 
dat ik zingen kan. 
Dat ik U met mijn stem 
toch altijd loven kan. 
Dat ik U in dit lied 
van harte danken kan. 
Mijn Vader, dank U wel. 
 
Verkondiging  “...alle dagen…” 
 
Psalm 27 :7 
7.Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven  
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,  
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, 
gebleven?  
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.  
Wacht op den HEER', godvruchte schaar, houd 
moed!  
Hij is getrouw, de bron van alle goed.  
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer.  
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER'. 
 
Eventuele toespraken 
 
Opwek 710 (aangepast 1e en 2e couplet) 
Zegen hen op de weg die zij nu gaan  
zegen hen op de plek waar zij gaan staan  
zegen hen in alles wat u van hen verlangt  
oh God zegen hen alle dagen lang 
 
Vader maak hen tot een zegen ga hen niet voorbij  
regen op hen met uw Geest Heer 
Jezus blijf nabij  
als de Bron van leven die ontspringt diep in hen 
breng een stroom van zegen waarin U Zelf steeds 
mooier wordt voor hen. 
  
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
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Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

 
 Dank en voorbede 
 
 Collecten   
 1e Project 10 /27 
 2e Kerk en eredienst 

 
Slotlied: Gez. 416 (ga met God en Hij 
zal..) 
1.Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

  
2.Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

  
3.Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

  
4.Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Zegen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


