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  LIEDERENBLAD 
Zondag 8 maart  2019  morgendienst 
Doopdienst  
Organist Adriaan Bruinink             
Voorganger: Prop B. van Dieren 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 65:1 (NB) De stilte zingt U toe 
1.De stilte zingt U toe, o Here,  
in uw verheven oord.  
Wij zullen ons naar Sion keren  
waar Gij ons bidden hoort.  
Daar zal men,Heer,tot u zich wenden,  
tot U komt al wat leeft,  
tot U,o redder uit ellende,  
die alle schuld vergeeft.  
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Opw. 546 (Nabij Gods hoog verheven troon) 
Nabij Gods hoog verheven troon 
is iemand die steeds voor mij pleit; 
Hij is volmaakt, Gods eigen zoon  
en Priester tot in eeuwigheid. 

  
Mijn naam, geschreven in zijn hand, 
bewaart Hij eeuwig in zijn hart; 
ik weet: geen aanklacht  
houdt meer stand, 
wanneer mijn redder pleit voor mij, 
wanneer mijn redder pleit voor mij. 

  
Al klaagt de satan mij steeds aan, 
terwijl hij wijst op al mijn schuld, 
ik kijk omhoog en zie Hem staan 
die alles voor mij heeft vervuld. 

  
Omdat Hij al mijn zonden droeg  
en door zijn bloed ben ik nu vrij, 
want Jezus’ offer was genoeg  
voor Gods vergeving ook voor mij, 
voor Gods vergeving ook voor mij. 

  
Ja, Hij is mijn gerechtigheid, 
want zie, het Lam is opgestaan! 
Hij troont als Heer der heerlijkheid, 
wiens liefde eeuwig zal bestaan. 

  
Ik leef in Hem en Hij in mij; 
zo één met Hem sterf ik niet meer; 
eens zal ik zitten aan zijn zij, 
mijn Jezus, Redder en mijn Heer. 

  
 

Ik leef in Hem en Hij in mij; 
zo één met Hem sterf ik niet meer; 
eens zal ik zitten aan zijn zij, 
mijn Jezus, Redder en mijn Heer. 
  
laatste keer: 

 
LvdK 255:1, 2 en 4 (Ere zij aan God de Vader) 
1.Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heilge Geest, de Trooster, 
de Drieeenge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drieeenge in zijn troon! 
  
2.Ere zij aan Hem, wiens liefde 
ons van alle smet bevrijdt, 
eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
koningen in heerlijkheid. 
Halleluja, halleluja, 
ere zij het Lam gewijd. 

 
4.Halleluja, lof, aanbidding 
brengen englen U ter eer, 
heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U, der heren Heer! 

 
Opw. 618 (Jezus, hoop van de volken) 
Jezus, hoop van de volken, 
Jezus, trooster in elk verdriet; 
U bent de bron van hoop die God ons geeft. 
  
Jezus, licht in het duister, 
Jezus, waarheid die overwint; 
U bent de bron van licht die in ons leeft. 
  
U overwon in elke nood, 
U brak de banden 
van de dood. 
  
Refrein: 
U bent de hoop 
in ons bestaan. 
U bent de rots 
waarop wij staan. 
U bent het licht 
waardoor de wereld God kan zien. 
  
U won van de dood, 
droeg onze pijn. 
Nu mogen wij 
dicht bij U zijn. 
Jezus de hoop, 
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levend in ieder die gelooft. 
Heer, ik geloof… 
 
Geboden 
 
Opw. 389 (Create in me a clean heart) 
Create in me a clean heart, o God 
and renew a right spirit within me. 
Create in me a clean heart, o God 
and renew a right spirit within me. 
  
Cast me not away 
from thy presence, o Lord 
and take not thy Holy Spirit from me. 
Restore unto me the joy of thy salvation 
and renew a right spirit within me. 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Exodus 19:1 - 6 

Titus       2:1 - 15 
 
OTH 534: OUD 434(Jezus open mijn oren) 
1.Jezus, open mijn oren. 
Leer mij uw stem te verstaan. 
Leer mij uw woorden te horen, 
te weten waar ik moet gaan. 
Om uw licht te verspreiden, 
uw naam te belijden. 
Leer mij uw stem te verstaan. 

  
2.Jezus, open mijn ogen. 
Leer mij de mensen te zien, 
zoals U ze ziet uit de hoge. 
U bent de Heer die ik dien. 
Om uw liefde te geven 
aan wie met mij leven. 
Leer mij de mensen te zien. 

  
3.Jezus, ik open mijn handen. 
Leer mij een zegen te zijn. 
Maak mij een hulp voor de and'ren 
die leven met honger en pijn. 
Om aan wie U niet kennen 
genezing te brengen. 
Leer mij een zegen te zijn. 
 
Preek: Leren leven uit genade (Titus 2:11-12) 
 
Weerklank 451 (Leer ons uit geloof te leven),  
 
 
 
 
 

Dankgebed en voorbede 
 
Collecte 
1e Werk van diaconie 
2e  kerk en eredienst 
3e  Duurzame kerk 
 
OTH 162 (Life so full I give to you & Overvloedig geef ik u) 

Life so full I give you 
as the Father sends me so I send you 
Spread my light throughout all life 
peace be wiht you 
Life so full I give to you 
as the Father sends me so I send you 
Spread my light throughout all life 
peace be wiht you 
 
Overvloedig geef ik u 
zoals de Vader Mij zond, zo zend ik U 
Ga en deel mijn liefde uit 
vrede zij u 
Overvloedig geef ik u 
zoals de Vader Mij zond, zo zend ik U 
Ga en deel mijn liefde uit 
vrede zij u 
 
Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


