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  LIEDERENBLAD 
 

Zondag 9 februari 2020 morgendienst 
Viering H.A 
Organist Thom Hesseling 
Voorganger Ds. H.F. Klok 

      
Welkom/ afkondigingen 
              
Opwek. 717 (Stil mijn ziel, wees stil) 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds; 
Hij is erbij 
in je beproevingen en zorgen. 
  
Refrein: 
God, U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wank'len. 
Vredevorst, vernieuw 
een vaste geest binnenin mij, 
die rust in U alleen. 
  
Stil, mijn ziel, wees stil 
en dwaal niet af; 
dwars door het dal zal Hij je leiden. 
Stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild 
tegen de pijlen van verleiding. 
  
(Refrein) 
 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft. 
Wacht, wacht op de Heer; 
de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. 
  
(Refrein 2x) 
 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Lofprijzing: Gezang 460 :1 en 3  
1.Loof de Koning, heel mijn wezen, 
gij bestaat in zijn geduld, 
want uw leven is genezen 
en vergeven is uw schuld. 
Loof de Koning, loof de Koning, 
tot gij Hem ontmoeten zult. 
 
3.Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 
Hij kent onze broze kracht. 
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 
van de boze en zijn macht. 

Looft uw Heiland, looft uw Heiland, 
die het licht is in de nacht. 
 
OTH. 394 (In de hemel is de Heer) 

In de hemel is de Heer  
en Zijn glans is als kristal  
Hij is de Heilige, Hij is God  
en Hij heerst over het Heelal 
 
Er is kracht in Zijn woord  
als de wateren bruist Zijn stem  
als de zon op de zee zo blauw  
is de rijkdom van Zijn trouw 
 
En aan U alle macht  
alle heerlijkheid en kracht  
en aan U is de eer  
en de lof want U regeert! 
U regeert! 
 
Miljoenen in gereedheid  
staan de engelen om Zijn troon  
verbijsterend Zijn sieraad  
en de schoonheid van Zijn kroon 
 
Er is kracht in Zijn woord  
als de wateren bruist Zijn stem  
als de zon op de zee zo blauw  
is de rijkdom van Zijn trouw 
 
En aan U alle macht  
alle heerlijkheid en kracht  
en aan U is de eer  
en de lof want U regeert. 
 
U regeert in onze harten  
U regeert over het heelal  
U regeert in ons leven  
U regeert overal 
U regeert! 
 
Er is kracht in Zijn woord  
als de wateren bruist Zijn stem  
als de zon op de zee zo blauw  
is de rijkdom van Zijn trouw 
 
En aan U alle macht  
alle heerlijkheid en kracht  
en aan U is de eer  
en de lof want U regeert. 
 
Gezang 259 (Halleluja, Lof zij het lam) 

1.Halleluja! Lof zij het Lam, 
die onze zonden op zich nam, 
wiens bloed ons heeft geheiligd; 
die dood geweest is, - en Hij leeft; 
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die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft, 
in eeuwigheid beveiligt! 

  
2.Aanbidt de Vader in het woord! 
Aanbidt de Zoon, aan 't kruis doorboord! 
Aanbidt de Geest uit beiden! 
Van zijn gemeenschap, zijn gena, 
zijn liefd' en trouw, halleluja, 
zal ons geen schepsel scheiden. 
 
Gebed 
 
Bijbellezing: Lukas 5 : 27-32 en Lukas 15 :1-7 
 
Kinderlied OTH. 488 (Diep, diep, diep als de zee) 
Diep, diep, diep als de zee, 
hoog, hoog, hoog als de lucht, 
wijd, wijd, wijd als het water blauw 
is Jezus' liefde voor jou en mij. 
't Is net zo diep, diep, diep, als de zee, 
hoog, hoog, hoog als de lucht, 
wijd, wijd, wijd als het water blauw 
is Jezus' liefde voor jou. 
 
Kindernevendienst 3/4 en 5/6 
 
Psalm 33 :7 en 8 (NB) 
7.Heil hem,die hoopt in vrees en beven 
op Gods genadig aangezicht. 
Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven, 
God houdt het oog op hem gericht. 
Ja, Hij kent de zijnen,/Hij laat niet verkwijnen 
wie zijn hulp verbeidt. 
Koninklijk van gaven/wil de Here laven 
wie ontbering lijdt. 
 
8.Wij wachten stil op Gods ontferming, 
ons hart heeft zich in Hem verheugd. 
Hij komt te hulp en geeft bescherming, 
zijn heilge naam is onze vreugd. 
Laat te allen tijde/uwe liefd'ons leiden, 
uw barmhartigheid. 
God, op wien wij wachten,/geef ons moed en 
krachten nu en voor altijd. 
 
Preek: Lukas 15 :2 Hij ontvangt ons en eet met ons! 
 
Gez. 358 :1, en 3 (LB) 
1.Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet, 
wil mij vergeven wat ik U misdeed; 
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht, 
maar troost mij met uw woord: het is volbracht. 

  
2.Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis, 
het heilig feest van uw gedachtenis; 
schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet 

in 't teken van uw lichaam en uw bloed. 
  

3.Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid, 
voor onrechtvaardigen gerechtigheid, 
zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt 
en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament 
 
Lezen formulier en geloofsbelijdenis  
 
Psalm 89 :8 (OB)(klaar maken tafel) 
8.Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne 
kracht;  
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht;  
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon 
dragen  
Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen,  
Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit 
leven, 
En onze Koning is van Isrels God gegeven 
 

Bij aangaan ELB. 290 :1  
1.Wat ik neem en eet als brood, 
is het lichaam van mijn Heer. 
Wat ik uit de beker drink, 
vloeide van het kruis terneer! 

 
refrein 
Geef ons een teken, 
dat ons tot geloof beweegt, 
onze vaad'ren aten manna, 
hemelbrood. 
 
Aan de tafel :2 
2.Ik ben het brood, 
dat van de hemel daalt. 
Hij die van dit brood eet, 
hij sterft nimmermeer.  

 
refrein 
Geef ons een teken, 
dat ons tot geloof beweegt, 
onze vaad'ren aten manna, 
hemelbrood. 
 
Bij aangaan aan de tweede tafel :3 
3.Ik geef als brood -, 
mijn vlees voor u tot spijs. 
Waarlijk drank, die dorst lest, 
geef Ik u: mijn bloed!  

 
refrein 
Geef ons een teken, 
dat ons tot geloof beweegt, 
onze vaad'ren aten manna, 
hemelbrood. 
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Aan de tafel :4 
4.Dit woord is hard-, 
geen mens, die het verdraagt. 
Waarvoor zouden wij nog 
langer met Hem gaan?  
 
refrein 
Geef ons een teken, 
dat ons tot geloof beweegt, 
onze vaad'ren aten manna, 
hemelbrood. 

 
Dank en voorbede  

 
Collecten  
1e IZB 
2e Kerk en eredienst 

 
Slotlied: Lofzang van Simeon :1 en 2  
1.Zo laat Gij, HEER', Uw knecht,  
Naar 't woord, hem toegezegd,   
Thans henengaan in vrede;  
Nu hij Uw zaligheid,  
Zo lang door hem verbeid,  
Gezien heeft op zijn bede.  
 
2.Een licht, zo groot, zo schoon,  
Gedaald van 's hemels troon,  
Straalt volk bij volk in d' ogen;  
Terwijl 't het blind gezicht  
Van 't heidendom verlicht,  
En Isrel zal verhogen.  
 
zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  


