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  LIEDERENBLAD 
Zondag 24 januari 2021, om 9.30 uur 
Voorganger: ds. B.J. van der Graaf 
Organist:  
Thema:  
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Aanvangslied – Opwek. 654 
Dank U voor deze nieuwe dag  
die ik van U ontvangen mag,  
Heer wat een zegen,  
elke dag opnieuw.  
U geeft uw liefde telkens weer  
en uw genade keer op keer,  
iedere morgen, elke dag opnieuw.   

  
U geeft mij vrede  
die de wereld niet geeft,  
U geeft mij blijdschap  
door uw Heilige Geest.   

  
Refrein: 
Ja, de blijdschap die U mij geeft,  
is meer dan de vreugde  
die de wereld heeft.  
Als de zon schijnt  
en in de donkere nacht;  
de vreugde van U is mijn kracht,  
de vreugde van U is mijn kracht. 
 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Lofprijzing: Psalm 21 :1 en 4 (OB) 
1.O HEER', de Koning is verheugd  
Om Uw geducht vermogen;  
Uw heil zweeft hem voor d' ogen,  
En met wat blijde zielevreugd  
Zal hij, door al Uw daân.  
Verrukt, ten reie gaan!  
 
4.Hij heeft, O God, van U begeerd  
Het onvergank'lijk leven;  
Gij hebt het hem gegeven.  
Zo zijn de dagen hem vermeêrd,  
Zo leeft de Vorst altoos,  
Zo leeft hij eindeloos. 
 
Psalm 149 :1,2 en 3 (NB) 
1.Halleluja! laat opgetogen 
een nieuw gezang den Heer verhogen. 
laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u schiep; 
Israël, dank Hem die u riep. 

Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet. 
 
2.Laat het een hoge feestdag wezen. 
De naam des Heren wordt geprezen 
met het aloude lied der vaad'ren. 
De heilge reien naad'ren. 
En zo danst in het morgenlicht 
heel Gods volk voor zijn aangezicht 
en slaat de harp en roert de trom 
in 's Heren heiligdom. 
 
3.De Heer gedenkt in gunst de zijnen. 
Hij kroont de zwakken en de kleinen. 
Hij kent de stillen in den lande, 
het heil is nu ophanden. 
Weest verheugd, die den Heer verbeidt, 
nu Hij komt en u zelf bevrijdt. 
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht 
en roemt zijn grote macht. 
 
Geboden  
 
Opwek.176 
U bent mijn schuilplaats Heer, 
U vult mijn hart steeds weer 
met een verlossingslied. 
Telkens als ik angstig ben, 
steun ik op U. 
Ik vertrouw op U. 
Als ik zwak ben, ben ik sterk 
in de kracht van mijn Heer. 

 
Gebed  
 
Bijbellezing: Psalm 37 :1-11  
 Mattheüs 5 :1-12 
 
Gezang 127 :1 en 3  
1.Gaat, stillen in den lande, 
uw Koning tegemoet, 
de intocht is ophanden 
van Hem die wondren doet. 
Gij die de Heer verwacht, 
laat ons vóór alle dingen 
Hem ons hosanna zingen. 
Hij komt, Hij komt met macht. 

 
3.Hoort toe, gij zwaarbeproefden, 
uw Koning is niet ver! 
Voor wie in 't duister toefden, 
rijst nu de morgenster. 
De Heer geeft in de nood 
zijn wonderbare bijstand; 
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  LIEDERENBLAD 
Hij slaat de laatste vijand, 
Hij overwint de dood. 
 
Verkondiging  
 
Opwek. 561 (Hier aan uw voeten) 
Hier aan uw voeten Heer, 
kwetsbaar en klein, 
leert U mij nederig  
als U te zijn. 

  
Heer van gerechtigheid, 
U was bereid  
eerst Zelf die weg te gaan  
van nederigheid. 

  
U bent een vriend van de zwakken, 
de armen geeft U brood. 
U wast de voeten van zondaars, 
omarmt hen in hun nood. 

  
Ik wil als U zijn, Heer Jezus,  
bewogen Man van smart;   
maak mij zachtmoedig als U Heer  
en nederig van hart. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten  
1e Werk van de Diaconie 
2e Kerk en eredienst 
  
Slotlied Trinity (Ik wens jou) 
Ik wens jou een dak boven je hoofd 
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met 
brood 
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht 
dat de liefde van je leven op je wacht 

 
Ik wens jou genoeg om door te gaan 
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te 
bestaan 
ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd 
met kinderen om je heen, tot aan het eind 

 
een muur voor de wind 
en een vuur voor de kou 
een jas voor de regen 
en een vriend dichtbij jou 

 
‘k wens jou vrede toe om wie je bent 
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent 
dat de liefde aan je hart vervulling geeft 
in elk van de seizoenen dat je leeft 

 

een muur voor de wind 
 
en een vuur voor de kou 
een jas voor de regen 
en een vriend dichtbij jou 
 
Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor 
jou een schuilplaats 
in de nacht maak ik een vuur want dan word 
jij niet bang 
in het donker loop ik naast je als een trouwe 
engel 
ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven 
lang 
 
Zegen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


