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  LIEDERENBLAD 
 
Zondag 25 oktober 2020, om 9.30 uur 
Voorganger: ds. T. Schutte 
Thema:  
 
Welkom/ afkondigingen 

Aanvangslied –  

Stil gebed 

Votum en groet 

Lofprijzing: Liedb. 434 :1,2 en 5 (Lof zij de Heer…) 
1.Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 
Laat ons naar hartenlust zingen en blij musiceren. 
Komt allen saam, psalm zingt 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 adelaarsvleugelen 
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. 
                                                                                
Opwek. 733 (Tienduizend redenen)  
De zon komt op, maakt de morgen 
wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Refrein: 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige 
Naam. 
 
Heer, vol geduld toont U ons Uw 
liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is 
zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven 
zingen; 
tienduizend redenen tot 
dankbaarheid. 

        (Refrein) 
 
        En op die dag, als mijn kracht 
        vermindert, 
        mijn adem stokt en mijn einde komt, 
        zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 
        tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 

(Refrein 2x) 
 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
 
Geboden  
 
Hemelhoog.336 (Groot is uw trouw) 
1.Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. 

 
[refrein] 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij 
weer betoond. 
Al wat ik nodig had, 
hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 

 
2.Gij geeft ons vrede, 
vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de 
toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
 
[refrein] 

 
    Gebed  

    Bijbellezing: Marcus 5 :21-43 

    Verkondiging deel 1 
 
 Psalm 130 :1 en 3 (LB) 
   1.Uit diepten van ellende 
   roep ik tot U, o Heer. 
   Gij kunt verlossing zenden, 
   ik werp voor U mij neer. 
   O laat uw oor zich neigen 
   tot mij, tot mijn gebed. 
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Laat mij gehoor verkrijgen, 
red mij, o Here, red! 
 
3.Ik heb mijn hoop gevestigd 
op God de Heer die hoort. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, 
wacht zijn verlossend woord. 
Nog meer dan in de nachten 
wachters het morgenlicht, 
blijf ik, o Heer, verwachten 
uw lichtend aangezicht. 
 
Verkondiging deel 2 
 
Hemelhoog 445 (Ik bouw op U) 
1.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. 
 
2.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. 
 
3.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 
die mij hebt voortgeleid. 
In ’t laatste uur 
zal ’k zegevierend ingaan, 
in rust met U 
die mij hebt voortgeleid. 
 
Dankgebed  
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 

 

Slotlied: gez. 291 (Nooit kan ’t geloof …) 
1.Nooit kan 't geloof te veel verwachten, 
des Heilands woorden zijn gewis. 
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, 
maar nooit een vriend als Jezus is. 
Wat zou ooit zijne macht beperken? 
't Heelal staat onder zijn gebied! 
En wat zijn liefde wil bewerken, 
ontzegt Hem zijn vermogen niet. 

  
2.Die hoop moet al ons leed verzachten. 
Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog! 
Voor hen, die 't heil des Heren wachten, 
zijn bergen vlak en zeeën droog. 
O zaligheid niet af te meten, 
o vreugd, die alle smart verbant! 
Daar is de vreemdlingschap vergeten 
en wij, wij zijn in 't vaderland! 
 
Zegen  


