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  LIEDERENBLAD 
 

     Zondag 5 januari 2020 morgendienst 
                Organist Anton de Jager 
             Voorganger Ds. T. Schutte 

  Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 84 :1 en 6 (NLB2013)  
1.Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 
 
6.Want God onze Heer die ons mild 
bestraalt als zon, beschermt als schild, 
zal in genade ons verhogen. 
Zijn hand onthoudt het goede niet 
aan wie oprecht Hem hulde biedt 
en eerlijk wandelt voor zijn ogen 
HEER, die het al in handen houdt, 
welzalig die op U vertrouwt. 
 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Lofprijzing: Psalm 103 :1,2 en 3 (NLB2013) 
1.Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN, 
laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 
  
2.Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt, 
dat uw bestaan, met glorie begenadigd, 
gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt. 
Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen, 
Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen, 
op Israël zijn zegen uitgestort. 
  
3.Hij is een God van liefde en genade, 
barmhartigheid en goedheid zijn de daden 
van Hem die niet voor altijd met ons twist, 
die ons niet doet naar alles wat wij deden, 
ons niet naar onze ongerechtigheden 
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist  

 
Hemelhoog 591 
1.Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam, 
die U ons noemt  door sterren, zon en maan. 
Hemel en aarde spreken wijd en zijd, 
tonen het wonder van uw heerlijkheid. 
 
 

2.Heer, onze God, die aard’ en hemel schiep, 
zeeën en land met macht te voorschijn riep, 
wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt 
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt? 
 
3.U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. 
U geeft ons, Heer,  verlossing door zijn bloed. 
U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid: 
leven om Jezus’ wil in eeuwigheid! 
 
4.Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, 
dat in ons zingt met eindeloos refrein. 
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan: 
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam! 

 
Hemelhoog 204 (Waardig is het Lam) 
Dank U voor het kruis Heer; 
dank U dat U stierf voor mij. 
U droeg al mijn schuld en pijn; 
nu ben ik rein; 
uw liefde wast mij schoon. 
Dank U voor uw offer, 
vastgenageld aan het kruis. 
Liefdevol vergeeft U mij. 
U leeft in mij 
en omarmt mij als uw zoon. 
 
[refrein] 
Waardig is het Lam, 
zittend op de troon. 
Zegevierend voor altijd, 
draagt U de hoogste kroon. 
Hoog verheven Heer, 
Jezus, Zoon van God. 
De hemel gaf ons haar grootste schat. 
Waardig is het Lam, 
waardig is het Lam. 
 
Geboden  
 
Gezang 675 (NLB2013) 
1.Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
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als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
  
2.Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 
 
Gebed  
 
Bijbellezing : Romeinen 12 :1,2,9-21 
 
Gezang 903 :1 en 5 (NLB2013) 
1.Zou ik niet van harte zingen 
Hem die zozeer mij verblijdt? 
Want ik zie in alle dingen 
niets dan zijn genegenheid. 
Is de hartslag van het leven 
niet de liefde van de Heer? 
Liefde draagt hen meer en meer, 
die in dienst van Hem zich geven. 
Alle dingen hebben tijd, 
maar Gods liefde eeuwigheid. 
 
5.Al mijn zorgen zijn zijn zorgen 
en zo slaap ik rustig in, 
dat ik elke nieuwe morgen 
opgewekt mijn werk begin 
Ach, in angst en in ellende 
zou ik leven, als ik niet 
wist, dat God de Heer mij ziet, 
als ik God, mijn God niet kende. 
Alle dingen hebben tijd, 
maar Gods liefde eeuwigheid. 
 
Kindernevendienst 3/4 en 5/6 
 
Verkondiging   
 
Lied 912 LB 2013(Neem mijn leven) 
1Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 

2.Neem mijn handen, maak ze sterk, 
trouw en vaardig tot uw werk. 
Maak dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van uw wet. 
  
3.Neem mijn stem, opdat mijn lied 
U, mijn Koning, hulde biedt. 
Maak, o Heer, mijn lippen rein, 
dat zij uw getuigen zijn. 
  
4.Neem mijn zilver en mijn goud, 
dat ik niets aan U onthoud. 
Maak mijn kracht en mijn verstand 
tot een werktuig in uw hand. 
  
5.Neem mijn wil en maak hem vrij, 
dat hij U geheiligd zij. 
Maak mijn hart tot uwe troon, 
dat uw Heil'ge Geest er woon'. 
  
6.Neem mijn zonden en mijn schuld 
in 't beleid van uw geduld. 
Maak dat ik, opstandig kind, 
steeds de weg tot U hervind. 
  
Dankgebed  

 
Collecten  
1e Stichting Ontmoeting 
2e Kerk en eredienst 

 
Slotlied: Gez.146c : 1en 3 (Alles wat adem heeft..) 
1.Alles wat adem heeft love de Here, 
zinge de lof van Israëls God! 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja! Halleluja! 

 
3.Welgelukzalig is ieder te noemen, 
die Jakobs God als helper heeft! 
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen, 
die dag aan dag met Christus leeft? 
Wie met de Heer te rade gaat, 
die staat Hij bij met raad en daad. 
Halleluja! Halleluja! 

 
Zegen  
 
 
 
 
 
 


