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  LIEDERENBLAD 
 
Zondag 8 november 2020, om 9.30 uur 
Voorganger: ds. M. van Leeuwen 
Thema:  
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Aanvangslied – OTH. 314 (Heel de schepping) 
1.(m) Heel de schepping geeft U eer 
buigt zich vol aanbidding neer. 
Jezus Christus, Zoon van God, 
trouw in eeuwigheid. 

  
2.(allen) Heel de schepping zingt uw lof; 
U alleen bent onze God, 
onze koning die regeert, 
heerser voor altijd! 

  
Refrein: 
Hij is Heer en zijn eer 
vult de aarde, vult de hemel 
en zijn heerlijkheid wordt 
wereldwijd geroemd. 
Hij is Heer, geef Hem eer 
heel de aarde, heel de hemel, 
want wij leven 
voor de glorie van uw naam, 
de glorie van uw naam. 

  
3.U alleen hebt alle macht, 
leer ons leven uit uw kracht. 
Blaas uw vuur aan in ons hart, 
dat iedereen het ziet en ieder hoort: 

  
(Refrein) 

  
Heilig is de Heer,    ) 
de schepping juicht,)4x 
de schepping juicht.) 

 
(Refrein) 2x 

  
De glorie van uw naam.) 3x 

Stil gebed 

Votum en groet 

Lofprijzing: OTH. 234 (Stil, mijn ziel..) 
1.Stil, mijn ziel, wees stil 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds; 
Hij is erbij 
in je beproevingen en zorgen. 
 

[refrein] 
God, U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wank’len. 
Vredevorst, vernieuw 
een vaste geest binnenin mij 
die rust in U alleen. 

 
2.Stil, mijn ziel, wees stil 
en dwaal niet af; 
dwars door het dal zal Hij je leiden. 
Stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild 
tegen de pijlen van verleiding. 

 
3.Stil, mijn ziel, wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft. 
Wacht, wacht op de Heer; 
de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. 
Ik rust in U alleen. 
Ik rust in U alleen. 
 
OTH. 530 (Je hoeft niet bang te zijn) 
1.Je hoeft niet bang te zijn, 
al gaat de storm tekeer, 
leg maar gewoon je hand 
in die van onze Heer. 
  
2.Je hoeft niet bang te zijn, 
als oorlog komt of pijn. 
De Heer zal als een muur 
rondom je leven zijn. 
  
3.Je hoeft niet bang te zijn, 
al gaan de lichten uit. 
God is er en Hij blijft, 
als jij je ogen sluit. 

 

Wetlezing  
 
Psalm 32 :2 en 3 (NB) 

 2.Nu heb ik,Heer,mijn zonde U beleden; 
   ik weet dat ik uw wet heb overtreden. 
   Ik was ontrouw,ik was van kwaad vervuld, 

maar Gij vergaaft het,Gij verzoent mijn 
schuld. 

   Laat daarom tot U komen uw beminden, 
stoot hen niet af,doch laat U door hen 
vinden. 

   Duistere vloeden stormen op hen aan, 
Gij stelt een perk,Gij zult ons vast doen 
staan. 
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3.Gij zijt,o Heer,mijn schuilplaats en mijn 
haven, 
Gij zult aan mij al mijn beloften staven. 
Wat mij benauwt,Gij stelt U aan mijn zij, 
omringt met liedren van bevrijding mij! 
Gij zult mij voortaan door uw trouw bewaken, 
Gij zult mijn leven vol van vreugde maken. 
Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan, 
Gij gaat mij voor,Gij maakt voor mij ruim 
baan. 
 
Bijbellezing  Handelingen 27 :14-44 
 
Psalm 107 :11 en 12 (NB) 
11.Die langs Gods oceanen 
trotseren wind en vloed 
om zich een weg te banen 
de welvaart tegemoet,- 
Hij hief zijn stem en riep, 
toen steigerden de golven, 
het water zwart en diep 
heeft al hun moed bedolven. 
 
12.Schepen, omhooggedragen 
op golfslag van de dood, 
zinken terneergeslagen 
weer in de waterschoot. 
Als zo de storm opsteekt, 
hoezeer wordt allerwegen 
gebeden en gesmeekt 
om Gods reddende zegen! 
 
Preek:  Hand. 27 :35 
 
Opwek. 807 (God van licht) 
In mijn twijfels, mijn verdriet, 
in mijn falen ontbreekt U niet. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee.  

In mijn onrust neemt U mijn hand; 
in mijn vragen houdt uw Woord stand. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 

Refrein: 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
  

veilig naar de kust, waar U woont. (4x) 
 
Storm en golven vrees ik niet. 
In de morgen zing ik mijn lied. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee.  

(Refrein) Bridge 4x: 
U schijnt feller 
dan de sterren. 
Heer, U leidt ons door de storm.  

God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust.  

(Refrein)  

 Dankgebed  

Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: LB. 488 B :1,3 en 4 (Zolang…) 
1.Zolang er mensen zijn op aarde, 
zolang de aarde vruchten geeft, 
zolang zijt Gij ons aller Vader, 
wij danken U voor al wat leeft. 

 
3.Gij voedt de vogels in de bomen, 
Gij kleedt de bloemen op het veld, 
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen 
en al mijn dagen zijn geteld. 
  
4.Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, 
Gij redt de wereld van de dood. 
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, 
zijn lichaam is het levend brood. 
  

 
Zegen  
 

   
   


