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  LIEDERENBLAD 
Zondagmorgen 22 mei 2022  
Voorganger: Ds. R. J. Kranen 
Organist : Kees Ploeger 
Thema: “Mijn genade is voor jou genoeg” 
 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 150.: 1 (NB) 
1.Looft God, looft Hem overal. 
Looft de Koning van 't heelal 
om zijn wonderbare macht, 
om de heerlijkheid en kracht 
van zijn naam en eeuwig wezen. 
Looft de daden, groot en goed, 
die Hij triomferend doet. 
Hem zij eer, Hij zij geprezen. 
 
Stil gebed 
 
Votum en Groet 
 
Lofprijzing: Psalm 100 :1 en 4 (OB) 
1.Juich aarde, juich alom den HEER', 
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 
Komt, nadert voor Zijn aangezicht; 
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 
 
4.Want goedertieren is de HEER'; 
Zijn goedheid eindigt nimmermeer; 
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht  
Tot in het laatste nageslacht. 
 
Opwek. 71 (Jezus leeft in eeuwigheid) 
 
Refrein 1: 
Jezus leeft in eeuwigheid, 
zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 

  
1.Straks als er een nieuwe dag begint, 
en het licht het van het duister wint, 
mag ik bij Hem binnengaan, 
voor zijn troon gaan staan. 
Hef ik daar mijn loflied aan: 

  
(Refrein 1) 

  
2.Straks wanneer de grote dag begint, 
en het licht voor altijd overwint, 
zal de hemel opengaan, 
komt de Heer er aan. 
Heffen wij dit loflied aan: 

  

Refrein 2: 
 
Jezus komt in heerlijkheid, 
zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van ons leven. 
 

Leefregel  
 
DNP 51 :3  
3. Zuiver mijn hart, God, wis mijn fouten uit. 
Vernieuw mijn geest, wil al mijn schuld vergeven. 
Ik kan alleen standvastig met U leven 
als U de ogen voor mijn zonden sluit. 
Geef mij de blijdschap die ik heb gekend, 
kracht door uw Geest om U opnieuw te eren. 
Dan leer ik wie verdwaald zijn wie U bent. 
Zij zullen luisteren en zich bekeren. 
Gebed 
  
Genadeverkondiging 
 
Hij is de rots “You Tube” 
 
Lezing door een gemeentelid 
 
Bijbellezing: Genesis 21 :1-21 (NBV) 
                2 Korintiërs 12 :7-10 
 
Kindermoment:  
 
OTH. 259 :1,2 en 4  
1.Mijn hart wacht stil op U, o Heer, 
uw komst verwacht ik, meer en meer, 
uw liefde houdt mijn ziel gevangen. 
Naar U gaat al mijn vreugde uit, 
ik wacht op U, wacht als een bruid, 
reikhalzend hunkert mijn verlangen. 

  
2.Onrustig leef ik, opgejaagd, 
door duizend dromen uitgedaagd 
die liegen, lokken en verleiden; 
de boze, briesend als een leeuw, 
gaat brullend rond - ik roep, ik schreeuw 
tot U, o God: Kom mij bevrijden! 
 

4.Ik roep, ik smeek vol ongeduld: 
O Geest, als Gij mijn leven vult, 
o overvloed, o milde regen, 
dan wordt mijn hart verrassend rein, 
dan drink ik fris uit uw fontein: 
water des levens, zuiver zegen! 

  
Verkondiging: “Mijn genade is voor jou genoeg” 
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  LIEDERENBLAD 
 
 
Gezang 255 :1,2 en 4 
1.Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heilge Geest, de Trooster, 
de Drieeenge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drieeenge in zijn troon! 

  
2.Ere zij aan Hem, wiens liefde 
ons van alle smet bevrijdt, 
eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
koningen in heerlijkheid. 
Halleluja, halleluja, 
ere zij het Lam gewijd. 

 
4.Halleluja, lof, aanbidding 
brengen englen U ter eer, 
heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U, der heren Heer! 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Opwek. 818 Op die dag 
Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus 
Eenmaal heelt U iedere wond 
Heel de oude wereld verdwijnt 
De pijn voorbij 
 
Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus 
Eenmaal zal het duidelijk zijn 
Alle zorg en wanhoop verdwijnt 
De angst voorbij 
 
Refrein: 
Op die dag, in de hemel 
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn 
Dan zijn wij bij Jezus 
En klinkt het overwinningslied 
 
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus 
Kan genade heerlijker zijn 
En U maakt ons anders en nieuw 
Op die dag 

 
 
 
Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus 

Eenmaal is het vechten voorbij 

Dan zien we Uw macht en Uw pracht 

Op die dag 
 
Refrein: 2x  
 
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus 
Kan genade heerlijker zijn? 
En U maakt ons anders en nieuw 
Ja, U maakt ons anders en nieuw 
U maakt ons anders en nieuw 
Op die dag 
 
Refrein:  
 
En klinkt het overwinningslied 
En klinkt het overwinningslied 
 
Zegen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


