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  LIEDERENBLAD 
Zondag 14 februari 2021, om 9.30 uur 
Voorganger: ds. G.J. Roest  
Thema:  
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Breng ons samen van Sela 
U roept ons samen als kerk van de Heer,  
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
  
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
  
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
  
U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
  
Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 
 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Lofprijzing: Gez. 285 :1 en 4 (LB1973) 
1.Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de wereld wil slechts strijd. 
Al wordt het recht beleden, 
de sterkste wint het pleit. 
Het onrecht heerst op aarde, 
de leugen triomfeert, 
ontluistert elke waarde, 
o red ons, sterke Heer. 
 
4.Geef vrede, Heer, geef vrede, 
bekeer ons felle hart. 
Deel ons uw liefde mede, 
die onze boosheid tart, 

die onze mond leert spreken 
en onze handen leidt. 
Maak ons een levend teken: 
uw vrede wint de strijd! 

 
Gezang 326 :1,3 en 4 (LB1973) 
1.Een rijke schat van wijsheid 
schonk God ons in zijn woord. 
Hebt moed, gij die op reis zijt, 
want daarmee kunt gij voort. 
Gods woord is ons een licht, 
en elk die in vertrouwen 
daarnaar zijn leven richt, 
die zal er in aanschouwen 
des Heren aangezicht. 

 
3.De geesten onderscheiden, 
gaf God ons als gebod; 
wie 't woord der waarheid mijden, 
weerstaan het rijk van God. 
Hoe bouwen zij op zand! 
Straks zal hun huis bezwijken, 
't houdt in de storm geen stand. 
Dan zal aan ieder blijken 
der dwazen onverstand. 
  
4.Maar wie op 't woord vertrouwen 
dat uitging uit Gods mond, 
die kunnen veilig bouwen, 
hun huis heeft vaste grond. 
Des Heren woord maakt vrij 
van dienst aan vreemde machten; 
in 't woord herkennen wij 
zijn plannen en gedachten. 
Het rijk is ons nabij! 

 
Leefregel  

 
 Gebed  
 

Bijbellezing Johannes 4 : 1 -30 
 
Psalm 42 :1 en 3 (NB) 

 1.Evenals een moede hinde 
   naar het klare water smacht, 
   schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
   die ik ademloos verwacht. 
   Ja,ik zoek zijn aangezicht, 
   God van leven,God van licht. 
   Wanneer zal ik Hem weer loven, 
   juichend staan in zijn voorhoven? 
 
 3.Hart onrustig,vol van zorgen, 
   vleugellam geslagen ziel, 
   hoop op God en wees geborgen. 
   Hij verheft wie nederviel. 
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Eens verschijn ik voor den Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer. 
Hij mijn God,Hij heeft mijn leven 
dikwijls aan de dood ontheven. 
 
Preek  
 
Vreugde van mijn hart (Sela) 
Ziet U mijn rusteloze hart 
dat naar U vraagt, op antwoord wacht? 
Luister o Heer, waar moet ik heen? 
Ik heb U nodig, U alleen. 
  
Geef mij het levend water, Heer. 
Mijn bron staat droog, ik heb niets meer. 
Houd mij met beide handen vast 
en troost mijn rusteloze hart. 
  
Jezus, laat uw aanwezigheid 
mijn diepste vreugde zijn. 
U die mij naar het water leidt; 
een bron in de woestijn. 
  
Vrede vervult mijn hart. 
Liefde stroomt bij mij binnen. 
Jezus, U bent mijn kracht, o Heer. 
U, de vreugde van mijn hart. 
  
Water dat opwelt uit een bron; 
de plaats waar ik U tegenkom. 
Water dat sprankelt en dat leeft: 
het nieuwe leven door de Geest. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecte 
 
1e Werk van de diaconie  
2e Kerk en eredienst  
 
Slotlied: de zegen  (Eline Bakker)  
De Heer zegent, 
beschermt jou. 
Zijn nabijheid geeft Hij. 
Genadig is Hij. 
De Heer richt zijn oog op jou 
en geeft vrede.  

De Heer zegent, 
beschermt jou. 
Zijn nabijheid geeft Hij. 
Genadig is Hij. 
De Heer richt zijn oog op jou 
en geeft vrede.  

Amen, amen, amen.  
Amen, amen, amen. 

De Heer zegent, 
beschermt jou. 
Zijn nabijheid geeft Hij. 
Genadig is Hij. 
De Heer richt zijn oog op jou 
en geeft vrede.  

Amen, amen, amen.  
Amen, amen, amen.  

Amen, amen, amen.  
Amen, amen, amen.  

Laat zijn goedheid op jou stralen 
meer dan duizend generaties 
jouw familie en jouw kind’ren 
en hun kind’ren, en hun kind’ren. 

Zijn nabijheid, gaat voor jou uit 
en komt na jou, en is naast jou, 
en rondom jou, binnenin jou, 
Hij is met jou, Hij is met jou. 

In de ochtend, in de avond, 
In jouw komen, en jouw weggaan, 
In jouw huilen, in jouw lachen, 
Hij is voor jou, Hij is voor jou.  

Laat zijn goedheid op jou stralen 
meer dan duizend generaties 
jouw familie en jouw kind’ren 
en hun kind’ren, en hun kind’ren. 

Zijn nabijheid, gaat voor jou uit 
en komt na jou, en is naast jou, 
en rondom jou, binnenin jou, 
Hij is met jou, Hij is met jou. 

In de ochtend, in de avond, 
In jouw komen, en jouw weggaan, 
In jouw huilen, in jouw lachen, 
Hij is voor jou, Hij is voor jou.  
Hij is voor jou, Hij is voor jou. 
Hij is voor jou, Hij is voor jou 
Hij is voor jou, Hij is voor jou 

Amen, amen, amen.  
Amen, amen, amen.  

Laat zijn goedheid op jou stralen 
meer dan duizend generaties 
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jouw familie en jouw kind’ren 
en hun kind’ren, en hun kind’ren. 

Zijn nabijheid, gaat voor jou uit 
en komt na jou, en is naast jou, 
en rondom jou, binnenin jou, 
Hij is met jou, Hij is met jou. 

In de ochtend, in de avond, 
In jouw komen, en jouw weggaan, 
In jouw huilen, in jouw lachen, 
Hij is voor jou, Hij is voor jou.  
Hij is voor jou, Hij is voor jou. 

Amen, amen, amen.  
Amen, amen, amen.  

Zegen  


