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  LIEDERENBLAD 
 
Zondag 1 november 2020, om 9.30 uur 
Voorganger: ds. D. Meijvogel 
Thema: Heel de wereld moet het weten 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Aanvangslied – Psalm 93 :1 en 2 (OB) 
1.De HEER' regeert; de hoogste Majesteit,  
Bekleed met sterkt', omgord met heerlijkheid,  
Bevestigt d' aard' en houdt door Zijne hand  
Dat schoon gebouw onwankelbaar in stand.  
 
2.Gij hebt Uw troon van eeuwigheid gegrond.  
De waat'ren, HEER', verheffen zich in 't rond;  
Rivier en meer verheffen hun geruis;  
Het siddert al op 't woedend stroomgedruis.  

Stil gebed 

Votum en groet 

Lofprijzing: Psalm 146 :1 en 8 (OB melodie Opw) 
1.Prijs den HEER' met blijde galmen;  
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;  
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen 
Vrolijk wijden aan Zijn lof:  
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet,  
Hem verhogen in mijn lied.  
 
8.'t Is de HEER' van alle heren,  
Sions God, geducht in macht,  
Die voor eeuwig zal regeren  
Van geslachte tot geslacht.  
Sion, zing uw God ter eer!  
Prijs Zijn grootheid; loof den HEER'.  
 
LB.434 :1,2 en 5 (Lof zij de Heer) 
1.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. 

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

  
5.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. 

 

     Geboden  
 
     Psalm . 25 :2 en 3 (NB) 
 2.Here, maak mij uwe wegen 
 door uw Woord en Geest bekend; 
 leer mij, hoe die zijn gelegen 
 en waarheen G’uw treden wendt; 
 leid mij in uw rechte leer,  
 laat mij trouw uw wet betrachten,  
 want Gij zijt mijn heil o Heer,  
 ‘k blijf U al den dag verwachten. 
 
 3.Denk aan ‘t vaderlijk meedogen,  
 Heer, waarop ik biddend pleit: 
 milde handen, vriendlijk’ogen 
 zijn bij U van eeuwigheid. 
 Denk toch aan de zonde niet 
 van mijn onbedachte jaren! 
 Heer, die al mijn ontrouw ziet,  
 wil mij in uw goedheid sparen. 

 
    Gebed  

    Bijbellezing: Jesaja 45 :1-13 (Tekst vs. 6) 
 
   Opwek. 124 (Ik bouw op U) 

Ik bouw op U, mijn Schild 
en mijn Verlosser. 
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. 
Sterk in uw kracht, 
gerust in uw bescherming. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
Sterk in uw kracht, 
gerust in uw bescherming. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
  
Gelovend ga ik, 
eigen zwakheid voelend. 
En telkens meer 
moet ik uw kracht verstaan. 
Toch rijst in mij een lied 
van overwinning. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
Toch rijst in mij een lied 
van overwinning. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
  
Ik bouw op U, mijn Schild 
en mijn Verlosser. 
Gij voert de strijd, 
de huld' is U gewijd. 
In 't laatste uur 
zal 'k zegevierend ingaan 
in rust met U 
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  LIEDERENBLAD 
die mij hebt voortgeleid. 
In 't laatste uur 
zal 'k zegevierend ingaan 
in rust met U 
die mij hebt voortgeleid. 
 

Preek  
 
Opwek. 167 
Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer. 

  
Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
En zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 

  
Prijst de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
't Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 
 
Dankgebed  
 
Collecten: 
1e Najaar zendingscollecte (GZB) 
2e Kerk en eredienst 

 
Filmpje jongeren 
 
Slotlied: LB. 300 :1 en 5 (Eens als de bazuinen) 
1.Eens, als de bazuinen klinken 
uit de hoogte, links en rechts, 
duizend stemmen ons omringen, 
ja en amen wordt gezegd, 
rest er niets meer dan te zingen, - 
Heer, dan is uw pleit beslecht. 
 

 
 
 

5.Mensen, komt uw lot te boven, 
wacht na dit een ander uur, 
gij moet op het wonder hopen 
dat gij oplaait als een vuur, 
want de Geest zal ons bestoken, 
nieuw wordt alle creatuur. 

 
Zegen  


