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  LIEDERENBLAD 
Zondag 28 februari 2021, om 9.30 uur 
Voorganger: Kand. J. de Wind (Zeewolde) 
Thema:  
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Gezang 289 :1,4 en 5 (LB1973) 
1.Morgenglans der eeuwigheid, 
licht aan 't eeuwig Licht onttogen, 
stel ons deze ochtendtijd 
uwe heerlijkheid voor ogen, 
en verdrijf door uwe macht 
onze nacht! 

  
4.Breekt de jongste morgen aan, 
geef, o Opgang uit den hoge, 
dat wij, met U opgestaan, 
alle leed vergeten mogen, 
doe ons opgaan tot uw feest 
onbevreesd. 

  
5.Overstroom ons met uw licht, 
klare Zon van trouw en goedheid. 
Treed niet met ons in 't gericht, 
maar verblijd ons met de zoetheid 
van des hemels zaligheid 
voor altijd. 
 

Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Lofprijzing: Opwek. 123 
Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. 

  
Refrein: 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij 
weer betoond. 
Al wat ik nodig had, 
hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 

  
Gij geeft ons vrede, 
vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

  
(refrein) 

 

Opwek. 544 
Meer dan rijkdom, 
meer dan macht, 
meer dan schoonheid 
van sterren in de nacht, 
meer dan wijsheid 
die deze wereld kent 
is het waard 
te weten wie U bent. 
  
Meer dan zilver, 
meer dan goud, 
meer dan schatten 
door iemand ooit aanschouwd, 
meer dan dat, 
zo eindeloos veel meer 
was de prijs 
die U betaalde Heer. 
  
In een graf 
verborgen door een steen, 
toen U zich gaf 
verworpen en alleen; 
als een roos 
geplukt en weggegooid 
nam U de straf 
en dacht aan mij, 
meer dan ooit. 

 

Wetlezing  
 

Lied 540 : 1 LB2013 
1.Het waren tien geboden 
die God schreef in de steen, 
het waren tien geboden, 
voor elke vinger één. 
 
Gebed  

 
 Bijbellezing Markus 12 :35 -44  
 

OTH. 370 
Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
vallen de dromen in duigen. 
Dromen van vrede worden niet waar, 
kwaad is niet om te buigen. 
 
Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
leef je buiten Gods gloria. 
Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
leef je buiten Gods gloria. 
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  LIEDERENBLAD 
Als je geen antwoord geeft op verdriet, 
zullen de tranen niet drogen. 
Als je het leed in de wereld niet ziet, 
worden Gods woorden verbogen. 
 
Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
leef je buiten Gods gloria. 
Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
leef je buiten Gods gloria. 
 
Als je geen oog hebt voor het gemis, 
als je geen brood weet te delen, 
denk dan aan Jezus die brood en die vis, 
uit liefde deelde met velen. 
 
Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
leef je buiten Gods gloria. 
Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
leef je buiten Gods gloria. 
 
Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
leef je buiten Gods gloria. 
Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
leef je buiten Gods gloria. 
 
Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
leef je buiten Gods gloria. 
Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
leef je buiten Gods gloria. 
 
Filmpje voor de kinderen 
 
Preek  
 
Psalm 42 :1,3 en 5 (OB) 
1.'t Hijgend hert, der jacht ontkomen,  
Schreeuwt niet sterker naar 't genot  
Van de frisse waterstromen,  
Dan mijn ziel verlangt naar God.  
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER';   
God des levens, ach, wanneer  
Zal ik naad'ren voor Uw ogen,  
In Uw huis Uw Naam verhogen? 
  
3.O mijn ziel, wat buigt g' u neder?  
Waartoe zijt g' in mij ontrust?  
Voed het oud vertrouwen weder;  
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust;  
Want Gods goedheid zal uw druk  
Eens verwiss'len in geluk. 
Hoop op God, sla 't oog naar boven;  
Want ik zal Zijn Naam nog loven.  
 
 
 

5.Maar de HEER' zal uitkomst geven,  
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt.  
'k Zal in dit vertrouwen leven,  
En dat melden in mijn lied;  
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht  
Zingen, daar ik Hem verwacht;  
En mijn hart, wat mij moog' treffen,  
Tot den God mijns levens heffen.  
 
Dankzegging en voorbede 
 
Collecte  
1e Werk van de diaconie 
2e Kinderbijbelclub 
 
Slotlied:  
Heer, God en Koning, 
hoor naar onze bee. 
Hoor, toch in Uw woning, 
deel ons Uw zegen mee. 
Mag geheel ons leven, 
onze kracht en tijd, 
onze ziel en lichaam, 
U zijn toegewijd. 
 
Zalig U te volgen, 
op het smalle pad. 
Leid ons dan, o Heere, 
naar de hemel stad. 
Om U toe te brengen, 
prijs en lof en eer. 
Gij, Gij zijt dat waardig, 
aller scheps’len Heer. 
 
Zegen  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


