
 
 

 
 

 1 

  LIEDERENBLAD 
Zondag 17 januari 2021, om 9.30 uur 
Voorganger: ds. T. Schutte 
Organist:  
Thema: “Wie heeft hier de leiding” 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Aanvangslied – Psalm 66 :1, 4 en 10 (OB). 
1.Juich, aarde, juich met blijde galmen  
Den groten Schepper van 't heelal;  
Zing d' eer Zijns Naams met dankb're psalmen;   
Verhef Zijn roem met lofgeschal.  
Zeg: O hoe vrees'lijk zijn Uw werken!  
Gij doet Uw wijdgeduchte kracht, 
O God, aan al Uw haters merken,  
Die veinzend buigen voor Uw macht.''  
 
4.Looft, looft den HEER' der legerscharen,  
O volken, heft een lofzang aan;  
Hij wil ons in het leven sparen,  
Ons hoeden op de steilste paân,  
Voor wank'len onzen voet bevrijden.  
Gij hebt ons voor een tijd bedroefd,  
En ons gelouterd door het lijden,  
Gelijk het zilver wordt beproefd. 
 
10.God zij altoos op 't hoogst geprezen;  
Lof zij Gods goedertierenheid,  
Die nimmer mij heeft afgewezen,  
Noch mijn gebed gehoor ontzeid.  
 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Lofprijzing: Psalm 111 :1,2 en 4 (NPBR) 
1. Met heel mijn hart prijs ik de HEER. 
Groots is zijn werk, aan Hem de eer! 
Ik zal in zijn gemeente zingen. 
Kijk goed naar wat Hij heeft gedaan: 
zijn macht is groot, zijn recht blijft staan. 
De HEER doet schitterende dingen. 
                                                                                
2. Hij wil dat niemand ooit vergeet 
wat Hij in zijn genade deed. 
Zijn trouw laat Hij voor altijd blijken. 
Zijn volk kreeg volop proviand. 
Hij bracht hen in een eigen land; 
wie daar eerst woonden, moesten wijken. 

4. Volmaakt en heilig is de HEER. 
Buig in aanbidding voor Hem neer, 
dan zul je echte wijsheid leren. 
Hij is de God die inzicht geeft; 
verstandig is wie voor Hem leeft. 
Voor altijd zal zijn volk Hem eren. 

Gezang 265 :1,2 en 5 (B38) 
1God is tegenwoordig; God is in ons midden, 
laat ons diep in 't stof aanbidden! 
Dat in heil'ge eerbied alles in ons zwijge, 
dat voor Hem de ziel zich neige! 
Wie Hem noemt, 
wie Hem roemt, 
sla zijn ogen neder, 
geve 't hart Hem weder! 
 
2.God is tegenwoordig, die in 't licht daarboven 
eeuwiglijk de serafs loven. 
"Heilig, heilig, heilig!" juub'len Hem ter ere 
dag en nacht de eng'lensferen. 
Heer, ons lied smaad het niet! 
Laat ook ons, geringen, 
U een loflied zingen! 
 
5.Kom Gij in mij wonen, zij mijn hart en leven 
U ten heiligdom gegeven! 
Laat mij altijd beter uwe beelt'nis dragen, 
naar uw eer, uw liefde vragen! 
Waar ik ga,zit of sta, 
laat mij U aanschouwen 
met een stil vertrouwen. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Opwek.642  
Al mijn zonden, al mijn zorgen, 
neem ik mee naar de rivier. 
Heer, vergeef mij en genees mij. 
Vader, kom, ontmoet mij hier. 
  
Want dit water brengt nieuw leven 
en verfrist mij elke dag. 
't Is een stroom van uw genade, 
waar 'k U steeds ontmoeten mag. 
  
Refrein: 
Here Jezus, neem mijn leven, 
ik leg alles voor U neer. 
Leid mij steeds weer naar het water; 
'k wil U daar ontmoeten, Heer. 
  
Kom ontvang een heel nieuw leven, 
kom en stap in de rivier. 
Jezus roept je, Hij verwacht je 
en Hij zegt: "ontmoet mij hier". 
  
(refrein) 

  
Leid mij steeds weer naar het water; 
'k Wil U daar ontmoeten, Heer. 
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  LIEDERENBLAD 
Gebed 

 
Bijbellezing Openbaring 5 
 
Opwek. 672 
Heerser over alle dingen, 
God van de oneindigheid, 
van uw liefde wil ik zingen, 
buigen voor uw majesteit. 
Eeuwen komen, eeuwen gaan, 
voor altijd blijft uw trouw bestaan. 
Uw naam weerklinkt door het heelal: 
'Die was en is en komen zal.' 

  
U alleen kunt grootheid tonen 
in een enkel ogenblik. 
De natuur spreekt zonder woorden, 
vol verwond'ring luister ik. 
U schiep leven door uw Woord, 
bracht het licht en duister voort. 
Zelfs nu uw werk in zonde lijdt, 
weerspiegelt het uw heerlijkheid. 

  
In het lijden van dit leven, 
in een dal van duisternis, 
wilt U mij uw liefde geven 
en de vrede die ik mis. 
Leid mij aan uw sterke hand 
veilig naar de overkant. 
Ik hoef geen gevaar te vrezen, 
als uw huis mijn schuilplaats is. 

  
Eeuwen komen, eeuwen gaan, 
voor altijd blijft uw trouw bestaan. 
Uw naam weerklinkt door het heelal: 
'Die was en is en komen zal.' 

  
Heerser over alle dingen, }   
God van de oneindigheid. }  
Van uw liefde wil ik zingen, }2x 
buigen voor uw majesteit.  }  
 

Verkondiging  
 
OTH. 303 (oude TH.255) 
1.Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heil'ge Geest, de Trooster, 
de Drie-een'ge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drie-een'ge in zijn troon! 

  
2.Ere zij aan Hem, wiens liefde 
ons van alle smet bevrijdt, 
eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
koningen in heerlijkheid. 

Halleluja, halleluja, 
ere zij het Lam gewijd. 
  
3.Ere zij de Heer der eng'len, 
ere zij de Heer der kerk, 
ere aan de Heer der volken; 
aard' en hemel looft uw werk! 
Halleluja, halleluja, 
looft de Koning, heel zijn kerk! 
  
4.Halleluja, lof, aanbidding 
brengen eng'len U ter eer, 
heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U, der heren Heer! 

 
Dankgebed en voorbeden 

 
Collecten  
1e Werk van de Diaconie 
2e Kerk en eredienst 

 3e Evangelisatie en Gastendiensten 
 

Slotlied OTH.382 (oude TH.321) 
1.Laat heel de wereld het zien, 
maak de volk'ren weer blij 
door de kracht van zijn stem. 
Heuvels en dalen breek uit! 
Kom en juich, zing het luid! 
Klap je handen voor Hem! 
  
Refrein: 
Liefde en recht zal Hij brengen op aard', 
een eeuwige heerschappij. 
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard. 
't Woord van de waarheid maakt vrij. 
Het maakt vrij. 
  
2.Laat heel de wereld het zien, 
maak gevangenen vrij, 
breng de eenzamen thuis. 
Heel satans bolwerk stort neer, 
door 't gebed tot de Heer, 
door de kracht van het kruis. 
(Refrein) 
  
3.Laat heel de wereld nu staan 
vol ontzag voor zijn naam, 
zing het lied dat Hem eert. 
Wees niet meer stil, zeg het voort 
tot de wereld het hoort: 
Jezus regeert! 
(Refrein) 

 

Zegen  
 
 


