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  LIEDERENBLAD 
Zondag 21 februari 2021, om 9.30 uur 
Voorganger: Prof. B. J.G. Reitsma 
Thema:  
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 18 VZ : 9 en 15 (OB) 
Voorzang: 
Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen,  
O God, mijn sterkt', U hartelijk beminnen. 
Mijn steenrots, burg en helper is de HEER'. 
Mijn God, mijn rots, mijn zaligheid, mijn eer. 
 
9.Ik kan met U door sterke benden dringen; 
Met mijnen God zelfs over muren springen.  
Des HEEREN weg is gans volmaakt en recht,  
Doorlouterd, rein en trouw al wat Hij zegt.  
Hij is een schild en schutsheer voor den vrome,  
Voor wie tot Hem de toevlucht heeft genomen,  
Wie is een God, als Hij, in tegenheên?  
Wie is een rots, dan onze God alleen? 
 
15.Daarom, o HEER', zal ik U eer bewijzen, 
Bij 't heidendom Uw Naam eerbiedig prijzen, 
Met psalmgezang, daar 't hart door wordt 
geraakt,  
Hij heeft het heil Zijns Konings groot gemaakt; 
Hij wil Zijn gunst aan Zijn Gezalfde schenken;  
Aan David en zijn nakroost eeuwig denken. 
 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Lofprijzing: Opwek. 54 
Looft de Here, alle gij volken, 
prijst Hem, alle gij natiën, 
want zijn goedertierenheid 
is machtig over ons, 
en des Heren trouw 
is tot in eeuwigheid. 
Halleluja, halleluja, 
halleluja, halleluja, 
halleluja, halleluja, 
halleluja, halleluja. 
 
Psalm 136 :1,3 en 26 (OB) 
1.Looft den HEER', want Hij is goed,  
Looft Hem met een blij gemoed; 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid. 
 
3.Looft der heren Opperheer;  
Buigt u need'rig voor Hem neer;  
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid. 

 
26.Geeft den God des hemels eer, 
Lof zij aller scheps'len HEER'; 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid. 
 
Wetlezing 
 
Agnus Dei 
Lam van God 
Lam van God 
Dat de zonde der wereld draagt 
Heer, ontferm U, 
Heer, ontferm U over ons 
Heer, ontferm U over ons 
Lam van God 
Lam van God 
Dat de zonde der wereld draagt 
Heer, ontferm U 
Heer, ontferm U over ons 
Heer, ontferm U over ons 
Lam van God 
Lam van God 
Dat de zonde der wereld draagt 
Heer, geef vrede 
Heer, geef vrede overal, 
Heer, geef vrede overal, 
 
Gebed 
 
Bijbellezing: Hebr. 1 :1 - 8 en 2 :1 - 4 (NBV) 
 
Opwek. 245 (Hier in uw Heiligdom) 
Hier in uw heiligdom, 
dicht bij de troon, 
vraagt uw aanwezigheid 
ons stil te zijn. 
Zo komen wij tot U, 
met heilig ontzag, 
als uw Geest ons trekt tot U. 

  
Rein door uw zuiver bloed, 
met zekerheid 
dat wij geborgen 
in uw liefde zijn. 
Staan wij vrijmoedig hier 
en antwoordt ons hart 
op de roepstem van uw Geest. 

  
Heer, ik wil horen uw zachte stem. 
Laat and're stemmen 
in mij zwijgen. 
Open mijn ogen, Heer 
opdat ik het licht 
van uw aangezicht zal zien. 
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 Preek 
 
 OTH.190 

Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta 

Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt 

U woord is het pad de weg waarop ik ga 

Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta 

Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij 

Heer, ik bid U, blijf mij nabij 

 
k geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd 

eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij 

U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons 

en met God de Vader en verenigt met uw volk 

Tot de dag gekomen is van uw wederkomst 

dan brengt U ons thuis in Gods rijk 

 
Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw 

Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart 

En niets in dit leven zal ons scheiden Heer 
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit 
los 

Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 

En in uw vergeving leef ik nu 

 
Vader van het leven, ik geloof in U 

Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U 
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en 
kracht 

U die via duizend wegen ons hier samen bracht 

En op duizend wegen, zendt U ons weer uit 

Om het zaad te zijn van Godsrijk 
 
 Dankgebed en voorbeden 
 
 Collecte 
 
 1e Werk van de diaconie  
 2e Kerk en eredienst  
 3e Duurzame kerk 
 
 Slotlied: Opwek. 652 
 Zing voor de Koning,  
 het Lam op de troon.  
 Hij zal regeren,  
 Gods enige zoon.  
 Leven en redding brengt  
 zijn heerschappij.  
 Vreugde zal heersen,  

de schepping wordt vrij.   
  
Refrein: 
Kom, zing dit lied met mij.  
Zing dat je hoort bij Koning Jezus,  
Hij is jouw Heer.  
Kom richt je hart op Hem.  
Zing nu, verhef je stem voor Jezus.  
Zing voor de Heer.   
  
Jezus komt terug  
voor wie bidt en verwacht.  
Wij willen klaar staan  
bij dag en bij nacht.  
Als Hij verschijnt,  
klinkt ons lied tot zijn eer.  
Satan moet wijken  
en Jezus regeert! 

 
Zegen  


