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  LIEDERENBLAD 
Zondagmorgen 15 mei 2022  
Voorganger: Ds. G. Heeringa 
Organist : Anton de Jager 
Thema: cryptisch ‘Wil je ook bot zijn’ 
 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 23 (De Heer is mijn Herder) 
De Here is mijn herder, 
mij ontbreekt niets; 
Hij doet mij nederliggen 
in grazige weiden; 
Hij voert mij aan rustige wateren; 
Hij verkwikt mijn ziel. 
Hij leidt mij in rechte sporen 
om zijns naams wil. 

  
Zelfs al ga ik door een dal 
van diepe duisternis, 
ik vrees geen kwaad, 
want Gij zijt bij mij; 
uw stok en uw staf, die vertroosten mij. 
Gij richt voor mij een dis aan 
voor de ogen van wie mij benauwen. 

  
Gij zalft mijn hoofd met olie, 
mijn beker vloeit over. 
Ja, heil en goedertierenheid 
zullen mij volgen, 
al de dagen van mijn leven; 
ik zal in het huis des Heren verblijven 
tot in lengte van dagen. 
 

 
Stil gebed 
 
Votum en Groet 
 
Lofprijzing: Psalm 108 :1 en 2 (OB) 
1.Mijn hart, o Hemelmajesteit, 
Is tot Uw dienst en lof bereid; 
'k Zal zingen voor den Opperheer, 
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer. 
Gij , zachte harp, gij schelle luit, 
Waakt op, dat niets uw klanken stuit'. 
'k Zal in den dageraad ontwaken 
En met gezang mijn God genaken. 
 
2.Ik zal, o HEER', Uw wonderdaân, 
Uw roem den volken doen verstaan; 
Want Uwe goedertierenheid 
Is tot de heem'len uitgebreid. 
Uw waarheid heeft noch paal noch perk, 
Maar streeft tot aan het hoogste zwerk. 
 

 Verhef U boven 's hemels kringen, 
    En leer al d' aard' Uw grootheid zingen. 
 

Opwek. 411 (Geprezen zij de Here) 
Refrein: 
Geprezen zij de Here. 
Dag aan dag draagt Hij ons; 
die God is ons heil. 
Geprezen zij de Here. 
Dag aan dag draagt Hij ons; 
die God is ons heil. 
  
Want het geknakte riet 
verbreekt Hij niet. 
Al wat beschadigd is 
herstelt Hij op den duur. 
Wat walmt dat dooft Hij niet, 
want Hij kent ons verdriet. 
Barmhartig schenkt Hij ons 
zijn warmte en zijn vuur. 
  
(refrein) 
  
Want een verbroken hart 
veracht Hij niet. 
Al wat vernederd is, 
verhoogt Hij op zijn tijd. 
Hij troost de treurenden, 
de zwakke beurt Hij op. 
Barmhartig schenkt Hij ons 
zijn goedertierenheid. 
  
(refrein) 

 

Leefregel  
 
 Opwek. 688 (Genade zo groot) 

Genade zo groot, 
aan mij die het niet verdient, 
liet Christus zijn liefde zien, 
want Hij kocht mij vrij. 
Genade zo groot, 
de schuld die ik voor Hem leg, 
wast Hij geduldig weg; 
zijn bloed reinigt mij. 
  
Refrein: 
En al wat ik heb, 
leg ik voor Hem neer, 
mijn verlosser en heer, 
die mij liefheeft. 
  
Liefde zo groot, 
die standhield tot in de dood, 
schonk in de diepste nood 
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vergeving aan mij. 
Liefde zo groot, 
wiens kracht onverslaanbaar is, 
verdrijft elke duisternis; 
nu zijn wij vrij. 

  
(refrein) 2x 

  
Gebed 
  
Lezing door een gemeentelid 
 
Bijbellezing: 1 Samuel 3 :1-9 

1 Korinthe 12 :4 -11 
1 Korinthe 14 :1-3 

                 
Kindermoment: Opwek.32 
Dit is de dag, dit is de dag, 
die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. 
Weest daarom blij, weest daarom blij 
en zingt verheugd en zingt verheugd. 
Dit is de dag die de Heer ons geeft. 
Weest daarom blij en zingt verheugd. 
Dit is de dag, dit is de dag, 
die de Heer ons geeft. 
 
Lied 970 (LB2013) 
1.Vlammen zijn er vele, 
één is het licht, 
licht van Jezus Christus, 
vlammen zijn er vele, 
één is het licht, 
wij zijn één in Christus. 
  
2.Ranken zijn er vele, 
één is de stam, 
wijnstok van het leven, 
ranken zijn er vele, 
één is de stam, 
wij zijn één in Christus. 
  
3.Gaven schonk Hij vele, 
één is de Geest, 
Geest van Jezus Christus, 
gaven schonk Hij vele, 
één is de Geest, 
wij zijn één in Christus. 
  
4.Velen mogen dienen 
als onze Heer, 
Hij wast onze voeten, 
velen mogen dienen 
als onze Heer, 
wij zijn één in Christus. 
  

5.Leden zijn er vele, 
één is zijn kerk, 
wij zijn Christus’ lichaam, 
leden zijn er vele, 
één is zijn kerk, 
wij zijn één in Christus. 

 
Verkondiging: cryptisch ‘Wil je ook bot zijn’ 

 
Opwek. 378  
Ik wil jou van harte dienen 
en als Christus voor je zijn. 
Bid dat ik genade vind, dat 
jij het ook voor mij kunt zijn. 
  
Wij zijn onderweg als pelgrims, 
vinden bij elkaar houvast. 
Naast elkaar als broers en zusters, 
dragen wij elkanders last. 
  
Ik zal Christus' licht ontsteken 
als het duister jou omvangt. 
Ik zal jou van vrede spreken 
waar je hart naar heeft verlangd. 
  
Ik zal blij zijn als jij blij bent, 
huilen om jouw droefenis. 
Al mijn leeftocht met je delen 
tot de reis ten einde is. 
  
Dan zal het volmaakte komen 
als wij zingend voor Hem staan. 
Als wij Christus' weg van liefde 
en van lijden zijn gegaan. 

 
Dankgebed en voorbeden 

 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 

 
Slotlied: JH.de Heer 523  
1.Veilig in Jezus' armen 
Veilig aan Jezus' hart! 
Daar in Zijn teêr erbarmen, 
Daar rust mijn ziel van smart, 
Hoor, 't is het lied der eng'len, 
Zingend van liefd' en vreê. 
Ruisend uit 's hemels zalen, 
Over de glazen zee. 
  
Refrein: 
Veilig in Jezus' armen, 
Veilig aan Jezus' hart. 
 


