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  LIEDERENBLAD 
 
Zondag 13 september 2020, 9.30 uur 
Bevestiging: Tijmen van Steinvoorn 
tot jeugdouderling 
Voorganger: ds. G. van de Pol 
Thema: “Er is maar één ding écht nodig!” 
 
Welkom/ afkondigingen 

Aanvangslied – Psalm 100: 3 en  4 (NB) 
3Treedt statig binnen door de poort. 
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. 
Heft hier voor God uw lofzang aan; 
Gebenedijd zijn grote naam. 
 
4Want God is overstelpend goed, 
die ons vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw; 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 

Stil gebed 

Votum en groet 

Lofprijzing  Gezang 323: 1 en 3 (LvdK) 
1.God is tegenwoordig, God is in ons midden, 
laat ons diep in ’t stof aanbidden. 
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen 
alles in ons voor Hem neigen. 
Wie de stem heft tot Hem 
sla de ogen neder, 
geve ’t hart Hem weder. 
 
3.Gaarne laat ik varen alle ijdelheden, 
alle aardse vreugd en vrede. 
Wil en wens begeeft mij, 
ziel en lijf en leven 
zij geheel aan U gegeven. 
Ja Gij zijt voor altijd 
onze God en Here. 
U zij lof en ere. 

Opwekkingslied 462 
Refrein: 
Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats; 
daarom kniel ik neer bij U. 
Om bij U te zijn, is de grootste eer; 
daarom buig ik mij voor U. 

 
1.Ja, ik verkies nu om bij U te zijn 
en om naar U te luist’ren. 
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, 
kom ik nu tot U, o Heer.  
 
Refrein 

 

 
    2.Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn, 

hier in een plaats van aanbidding. 
In geest en waarheid samen één te zijn, 
in aanbidding voor U.  
 
Refrein 
 
3.Zoals een vader die zijn kind omarmt, 
ja, zo omarmt U ook mij. 
U bent een Vader die vertroost en beschermt 
en ik kom tot rust bij U. (3x) 

 
 Gebed bij de opening van de Schriften 

 Bijbellezing: – Lukas 10: 25-42 

 Gezang 328 
1.Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeengekomen. 
Laat in ’t hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 

 
2.Ons gevoel en ons verstand 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in ’t licht der waarheid. 
’t Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 

 
3.O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen 
tot de hemel door mag dringen. 

 Preek: Er is maar één ding écht nodig!” 

 Psalm 25: 6 en 7 (OB) 
6.Wie heeft lust den HEER te vrezen, 
’t Allerhoogst en eeuwig goed? 
God zal Zelf zijn Leidsman wezen; 
Leren, hoe hij wand’len moet. 
’t Goed, dat nimmermeer vergaat, 
Zal hij ongestoord verwerven, 
En zijn Godgeheiligd zaad 
Zal ’t gezegend aard’rijk erven. 

 
7.Gods verborgen omgang vinden 
Zielen, waar Zijn vrees in woont; 
’t Heilgeheim wordt aan Zijn vrinden, 
Naar Zijn vreêverbond, getoond. 
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  LIEDERENBLAD 
d’ Ogen houdt mijn stil gemoed 
Opwaarts, om op God te letten; 
Hij, die trouw is, zal mijn voet 
 Voeren uit der bozen netten. 

Bevestiging: jeugdouderling Tijmen van Steinvoorn 

We zingen – Psalm 134: 3 (OB) – staande 
(gemeente blijft na dit lied nog even staan) 
3.Dat ’s HEEREN zegen op u daal’; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal’; 
Hij schiep ’t heelal, Zijn naam ter eer; 
Looft, looft dan aller heren HEER. 

Woord tot de gemeente 

Dankzegging en voorbede 

Aankondiging collecte 

Slotlied: Gezang 326: 1, 2 en 5 (LvdK) 
1.Een rijke schat van wijsheid 
schonk God ons in zijn woord. 
Hebt moed, gij die op reis zijt, 
want daarmee kunt gij voort. 
Gods woord is ons een licht, 
en elk die in vertrouwen 
daarnaar zijn leven richt, 
die zal erin aanschouwen 
des Heren aangezicht. 
 
2.God opent hart en oren, 
opdat wij in geloof 
zijn roepstem zouden horen, 
voor andre stemmen doof. 
Gods woord gordt mensen aan, 
om zonder te versagen 
het smalle pad te gaan 
en stil het kruis te dragen 
achter hun Heiland aan. 

 
5.O Gij die wilt ontmoeten 
wie vragen naar uw wil, 
zie hoe wij aan uw voeten 
zitten en luistren stil. 
Geef dat tot U, o Heer, 
’t woord van uw welbehagen 
niet ledig wederkeer’, 
maar dat het vrucht mag dragen, 
uw grote naam ter eer. 

Zegen 
 
 
   

  
     
 


