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  LIEDERENBLAD 
 
Zondag 11 oktober 2020, om 9.30 uur 
Voorganger: ds. G.J. Heeringa 
Thema: Jezus redt, alle mensen opgelet:  
 
Welkom/ afkondigingen 

Aanvangslied – Psalm 116 : 1, 2 en 3  
1.God heb ik lief, want die getrouwe Heer 
nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 
en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 
 
2.Toen de benauwdheid dreigend op mij viel 
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen, 
heb ik de naam des Heren aangeroepen 
en weende; Heer mijn God, bewaar mijn ziel! 
 
3.Hij is goedgunstig in gerechtigheid, 
Hij wil zich altijd over ons ontfermen. 
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen. 
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd. 

Stil gebed 

Votum en groet 

Lofprijzing: Opwek. 349 (Hij is verheerlijkt) 
Hij is verheerlijkt, 
als Koning verheven, zo hoog, 
'k zal Hem prijzen. 
Hij is verheerlijkt, 
voor eeuwig verheerlijkt 
en ik verhoog zijn naam. 

  
Hij is mijn God, 
zijn waarheid houdt eeuwig stand. 
Hemel en aard' 
verheugen zich in zijn naam. 
Hij is verheerlijkt, 
als Koning verheven, zo hoog. 
 
ELB. 140 :1 en 2 (Kroon Hem met gouden kroon) 
1.Kroon Hem met gouden kroon, 
het Lam op zijnen troon! 
Hoor, hoe het hemels loflied al 
verwint in heerlijk schoon. 
Ontwaak, mijn ziel en zing 
voor Hem die voor u stierf. 
En prijs Hem in all' eeuwigheên, 
die 't heil voor u verwierf. 
 
2.Kroon Hem, de liefde Heer! 
Aanschouw Hem, hoe Hij leed. 
Zijn wonden tonen 't gans heelal 
wat Hij voor 't mensdom deed. 

De eng'len om Gods troon, 
all' overheid en macht 
zij buigen dienend zich ter neer 
voor zulke wond're pracht. 

 
Geboden 

 
Opwek. 167(Samen in de naam van Jezus) 
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! 

 
     Gebed  

     1e Bijbellezing: Jona 2 (NBV) 

     Psalm 68 :7  
 7.God zij geprezen met ontzag. 
   Hij draagt ons leven dag aan dag, 
   zijn naam is onze vrede. 
   Hij is het die ons heeft gered, 
   die ons in ruimte heeft gezet 
   en leidt met vaste schreden. 
   Hij die het licht roept in de nacht, 
  Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
 dat wordt ons niet ontnomen. 
   Hij droeg ons door de diepte heen, 
   de Here Here doet alleen 
 ons aan de dood ontkomen. 
 

2e Bijbellezing Lucas 19 :10 
En Efeziërs 2 :4-10 
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  LIEDERENBLAD 
ELB. 331 (Bless the Lord,) 
1.Bless the Lord, 
my soul, and bless God's holy Name. 
Bless the Lord, 
my soul, who leads me into life. 
 
2.Prijs de Heer, mijn ziel, 
en prijs zijn heil'ge Naam. 
Prijs de Heer, mijn ziel, 
die mij het leven geeft. 
 
Verkondiging  
 
Opwek. 461 (Mijn Jezus mijn redder) 
Mijn Jezus, mijn redder; 
Heer, er is niemand als U. 
Laat elk moment, 
al wat ik denk, 
vol zijn van uw liefde, Heer. 

  
Mijn schuilplaats, mijn trooster, 
veilige toren van kracht; 
adem en stem, al wat ik ben, 
brengen U voortdurend eer. 

  
Refrein: 
Juich voor de Heer, 
heel de aarde wees blij. 
Zing van de Koning 
en zijn heerschappij. 
Bergen aanbidden, de zee juicht mee 
bij het horen van uw naam. 
U wil ik prijzen voor dat wat U schiep; 
mijn leven lang loven, 
want U heb ik lief. 
Niets is zo goed als een leven 
heel dicht bij U. 

 
Dankgebed  
 
Collecten: 
1e Compassion 
2e Kerk en eredienst 

 
Slotlied: ELB. 336 :1 en 2 (Geprezen zij God) 
1.Geprezen zij God op zijn heilige troon 
voor hetgeen Hij ons gaf in zijn enige Zoon, 
die kwam als het Godslam en droeg onze schuld 
die de eis van Gods wet 
aan het kruis heeft vervuld. 
 
refrein 
Prijs de Heer, prijs de Heer, 
alles zing' nu zijn eer! 
Stem en klank, stem en klank, 

juub'len luid onze dankt. 
Door 't bloed van het Lam 
gaan wij vrij tot Gods troon; 
brengt daarom de glorie 
aan Vader en Zoon. 
 
2.O, welk een verlossing schonk God in het bloed, 
de enige losprijs die voor Hem voldoet. 
Geen zondaar te snood en geen zonde te groot; 
het bloed van Gods Zoon redt van d'eeuwige dood.  
 
refrein 
Prijs de Heer, prijs de Heer, 
alles zing' nu zijn eer! 
Stem en klank, stem en klank, 
juub'len luid onze dankt. 
Door 't bloed van het Lam 
gaan wij vrij tot Gods troon; 
brengt daarom de glorie 
aan Vader en Zoon. 
 
3.O, ziet nu het Godslam, geslacht ook voor u; 
het draagt al uw zonden, gelooft dit toch nu; 
Zijn bloed schenkt vergeving, 
't koopt slaven weer vrij, 
het heiligt en reinigt, 't maakt zalig en blij.  
 
refrein 
 
Zegen  


