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  LIEDERENBLAD 
Zondag 15 november 2020, om 9.30 uur 
Voorganger: ds. J. van Holten (Nunspeet) 
Thema:  
 
Voor de dienst  filmpje Tear? 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Aanvangslied – OTH 301 :1 en 2 
1.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. 

  
2.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. 

                                                                    
Stil gebed 

Votum en groet 

Lofprijzing: Opwek. 346  
Maak ons tot een stralend licht 
voor de volken, 
een stralend licht 
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld ziet 
wie haar het leven geeft. 
Laat het schijnen door ons heen. 

  
Maak ons tot een woord 
van hoop voor de volken, 
een levend woord 
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet 
dat U verlossing geeft. 
Uw genade door ons heen. 

  
Maak ons tot een zegening 
voor de volken, 
een zegening 
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet 
wie elke schuld vergeeft. 
Uw genezing door ons heen. 

  

Maak ons tot een vrolijk lied 
voor de volken, 
een lied van dank 
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld zingt 
voor degeen die eeuwig leeft. 
Laat het klinken door ons heen. 
  
En bouw uw koninkrijk 
in de volken, 
uw wil geschied' 
in de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet 
dat Jezus Christus heerst. 
Bouw uw koninkrijk in ons. 
Bouw uw koninkrijk op aard'! 

 
 

OTH. 318 
Jezus, hoop van de volken, 
Jezus, trooster in elk verdriet; 
U bent de bron van hoop die God ons geeft. 
Jezus, licht in het duister, 
Jezus, waarheid die overwint; 
U bent de bron van licht die in ons leeft. 
U overwon in elke nood, 
U brak de banden 
van de dood. 
  
Refrein: 
U bent de hoop in ons bestaan. 
U bent de rots waarop wij staan. 
U bent het licht 
waardoor de wereld God kan zien. 
U won van de dood, droeg onze pijn. 
Nu mogen wij dicht bij U zijn. 
Jezus de hoop, 
levend in ieder die gelooft. 
Heer, ik geloof. 
  
Jezus, hoop van de volken... 
  
(Refrein) 
  
Heer, ik geloof. (2x) 
 
U overwon in elke nood, 
U brak de banden 
van de dood. 
  
(Refrein) 
  
Heer, ik geloof.(2x) 
 
Wetlezing  
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  LIEDERENBLAD 
OTH. 310 (Dit is mij gebod) 
Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt 
en uw blijdschap wordt vervuld. 
Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt 
en uw blijdschap wordt vervuld, (3x) 
Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt 
en uw blijdschap wordt vervuld. 
 
Gebed  
 
Spreker? 
 
Bijbellezing  2 Kor. :9 
 
Opwek. 462 (Aan Uw voeten Heer) 
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. 

  
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) 

  
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) 

  
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. 
 
Verkondiging  
 
OTH. 312 (Ik was hongerig) 1 
Ik was hongerig en jij gaf Mij te eten. 
Toen Ik dorst had bood je Mij je beker aan. 
En wat je ooit gedaan hebt 
aan de minste van mijn broeders, 
zegt Jezus, dat heb jij aan Mij gedaan. 

  

2.Toen Ik koud was, gaf je Mij je eigen 
kleren. 
'k Was een vreemdeling, je liet Me 
binnengaan. 
En wat je ooit gedaan hebt 
aan de minste van mijn broeders, 
zegt Jezus, dat heb jij aan Mij gedaan. 
  
3.Toen Ik ziek was, ben jij Mij komen 
helpen. 
'k Was gevangen, jij ging niet bij Mij 
vandaan. 
En wat je ooit gedaan hebt            ) 
aan de minste van mijn broeders, ) 2x 
zegt Jezus, dat heb jij aan Mij gedaan.) 
                                                               
Dankgebed  

Collecten: 
1e Collecte voor diaconaal project 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: OTH. 137 (Zegen mi) 
1.Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
  
Refrein 1: 
Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
  
2.Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
  
Refrein 2: 
Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend,                          ) 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.) 2x 

 
Zegen  
 


