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  LIEDERENBLAD 
 

     Zondag 12 januari 2020 morgendienst 
                Organist Adriaan Bruinink 
              Bevestiging Ambtsbroeders 
           Voorganger Ds. J.S. Telgenhof 

     Welkom/ afkondigingen 
              
Opwek. 386 (Lof zij de Heer) 
Lof zij de Heer, 
de almachtige Koning der ere. 
Laat ons naar hartelust 
zingen en blij musiceren. 
Komt allen saam, 
psalmzingt de heilige naam. 
Looft al wat ademt de Here. 

  
Lof zij de Heer, 
Hij omringt met zijn liefde uw leven. 
Heeft u in 't licht, 
als op adelaarsvleug'len geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt. 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 

  
Lof zij de Heer, 
met de heerlijkste naam van zijn namen. 
Christenen looft Hem 
met Abrahams kinderen samen. 
Hart wees gerust, 
Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 
 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Lofprijzing: Gez. 170 :1,2 en 5   
1.Meester, men zoekt U wijd en zijd, 
komend langs velerlei wegen. 
Oudren gaan rustig welbereid 
jongeren aarzlend U tegen. 
Maar vroeg of laat, 't zij dag of nacht, 
eens vindt Ge ons moe en zonder kracht, 
hunkerend naar uwe zegen. 

  
2.Arts aller zielen, 't is genoeg, 
als Gij ons neemt in uw hoede. 
Heel toch de wond, die 't leven sloeg, 
laat ons niet hooploos verbloeden. 
Spreek slechts één woord, één woord met macht, 
dan krijgt ons leven nieuwe kracht. 
Spreek, dan keert alles ten goede. 

 
5.Opperste Leidsman, geef ons raad, 
wij zijn door tweedracht gescheiden. 
Opstand der zinnen, twijfel, haat, 
maken ons zwak in het strijden. 
Stralende held, breng ons weer saâm, 

ga voor ons uit, uw grote naam 
zal tot de zege ons leiden. 

 
Opwek. 281 (Als een hert dat verlangt) 
Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn kracht, mijn schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
 
Geboden  

 
Opwek.642 (Al mijn zonden) 
Al mijn zonden, al mijn zorgen, 
neem ik mee naar de rivier. 
Heer, vergeef mij en genees mij. 
Vader, kom, ontmoet mij hier. 
  
Want dit water brengt nieuw leven 
en verfrist mij elke dag. 
't Is een stroom van uw genade, 
waar 'k U steeds ontmoeten mag. 
  
Refrein: 
Here Jezus, neem mijn leven, 
ik leg alles voor U neer. 
Leid mij steeds weer naar het water; 
'k wil U daar ontmoeten, Heer. 
  
Kom ontvang een heel nieuw leven, 
kom en stap in de rivier. 
Jezus roept je, Hij verwacht je 
en Hij zegt: "ontmoet mij hier". 
  
(refrein) 
  
Leid mij steeds weer naar het water; 
'k Wil U daar ontmoeten, Heer. 

 
Gebed  

 
Bijbellezing : Lucas 2 :41 - 52 

 
Psalm 86 :6 en 8  

 6.Leer mij naar Uw wil te hand'len,  
   'k Zal dan in Uw waarheid wand'len;  
    Neig mijn hart, en voeg het saâm,  
    Tot de vrees van Uwen Naam. 
    HEER', mijn God, ik zal U loven,  
    Heffen 't ganse hart naar boven;  
    'k Zal Uw Naam en majesteit  
    Eren tot in eeuwigheid. 
 



 
 
                    

 2 

  LIEDERENBLAD 
 

8.Maar Gij, HEER, Gij zijt lankmoedig,  
Zeer barmhartigig, overvloedig  
In genâ, die ons behoedt, 
Groot van waarheid, eind'loos goed.  
Wend U tot mijn ziel genadig;  
Sterk Uw knecht, en geef weldadig  
Ondersteuning aan den zoon  
Uwer dienstmaagd, van den troon.  
 
Kindernevendienst 3/4  
 
Verkondiging: “Gezocht: Jezus”   
 
Psalm 116 :5, 10 en 11 
5.Gij hebt,o HEER', in 't dood'lijkst tijdsgewricht 
Mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen, 
Mijn voet geschraagd; dies zal ik, voor Gods 
ogen, 
Steeds wandelen in 't vrolijk levenslicht. 
 
10.Ik zal Uw Naam met dankerkentenis, 
Verheffen, U al mijn geloften brengen; 
'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen, 
In 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is.  
 
11.Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan, 
Om daar met lof Uw groten Naam te danken. 
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken. 
Elk heff' met mij den lof des HEEREN aan! 
 
Afscheid ambtsdragers  
als ouderling zijn Arjan de Bruijn, Ewoud Godschalk en 
Sjaak Verboom;  
als diaken Robin Bakkenes en Rien Schuiteman 
 
Herbevestiging ambtsdragers 
als ouderling Hans de Jager en Harry Raaphorst;  
als ouderling-kerkrentmeester Peter Bonen;  
als diaken Henk Venema 
 
Bevestiging ambtsdragers 
als ouderling Everhard van Pijkeren, Hendri Poolen en 
Ernst Waardenburg;  
als diaken Dennis Koning en Peter van Rossem;  
 
Benoeming als kerkrentmeester Rien Petersen 
 
Opwek. 710 (aangepast)(1 kerkenraad) 2 gemeente; 
3 en 4 samen. 
 
1.(kerkenraad) 
Zegen ons op de weg die wij nu gaan. 
Zegen ons op de plek waar wij nu staan. 
Zegen ons in alles, wat U van ons verlangt. 
O God, zegen ons alle dagen lang! 
 
 

2.(gemeente) 
Vader, maak hen tot een zegen; 
ga hen niet voorbij. 
Regen op hen met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot hen 
Als de bron van leven, 
die ontspringt, diep in hen. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor hen. 

 
3.(samen) 
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! 

 
4.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 Werk van diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Gez.456 :1 en 2 (zegen ons Algoede…)  
1.Zegen ons, Algoede, 
neem ons in uw hoede 
en verhef uw aangezicht 
over ons en geef ons licht. 
  
2.Stort, op onze bede, 
in ons hart uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 
van uw Geest bij dag en nacht. 
  
Zegen (amen, amen,) door de gemeente 
3.Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


