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  LIEDERENBLAD 
Zondagmorgen 29 mei 2022  
Viering H.A 
Voorganger: Ds. H. Brandsen 
Organist: Kees Ploeger 
Thema: “wij zijn kostbaar” 
 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 116 :10 en 11 (OB) 
10.Ik zal Uw Naam met dankerkentenis, 
Verheffen, U al mijn geloften brengen; 
'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen, 
In 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is.  
 
11.Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan, 
Om daar met lof Uw groten Naam te danken. 
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken. 
Elk heff' met mij den lof des HEEREN aan! 
 
Stil gebed 
 
Votum en Groet 
 
Lofprijzing: Lied 186 b :1 en 2 (ELB) 
1.Wees mijn leidsman, trouwe Here, 
voer mij, pelgrim, door de nacht. 
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, 
van wie 'k al mijn steun verwacht. 
Brood des hemels, brood des hemels, 
voed mij door uw heil' ge kracht, 
voed mij door uw heil' ge kracht! 
 
2.Open uw kristalfonteinen, 
waar de heilstroom uit ontspringt. 
Laat uw wolkkolom verschijnen 
als mij moed en kracht ontzinkt. 
Doe mij reizen, doe mij reizen 
door uw trouwe zorg omringd, 
door uw trouwe zorg omringd. 
 
Lied 140 (ELB)Kroon Hem met gouden kroon 
1.Kroon Hem met gouden kroon, 
het Lam op zijnen troon! 
Hoor, hoe het hemels loflied al 
verwint in heerlijk schoon. 
Ontwaak, mijn ziel en zing 
voor Hem die voor u stierf. 
En prijs Hem in all' eeuwigheên, 
die 't heil voor u verwierf. 
 
2.Kroon Hem, de liefde Heer! 
Aanschouw Hem, hoe Hij leed. 
Zijn wonden tonen 't gans heelal 
wat Hij voor 't mensdom deed. 

De eng ‘en om Gods troon, 
all' overheid en macht 
zij buigen dienend zich ter neer 
voor zulke wond ‘re pracht. 

 
3.Kroon Hem, de Vredevorst, 
wiens macht eens heersen zal 
van pool tot pool, van zee tot zee, 
't klinke over berg en dal. 
Als alles voor Hem buigt 
en vrede heerst alom, 
wordt d ‘aarde weer een paradijs. 
Kom, Here Jezus, kom! 

 
 Leefregel 
 
 Psalm 32 :1 en 3 (NB) 

1.Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft 
vergeven 

   en toegedekt al wat hij had misdreven, 
   God rekent hem zijn dwalingen niet aan- 

heil hem, die recht voor God is komen 
staan! 

   Ik kwijnde weg, zolang ik zwijgen wilde, 
   in zelfbeklag mijn levenskracht verspilde, 

want dag en nacht woog zwaar op mij uw 
hand, 

   mijn leven werd zo dor als dorstig land. 
 

3.Gij zijt, o Heer, mijn schuilplaats en mijn 
haven, 

   Gij zult aan mij al mijn beloften staven. 
   Wat mij benauwt Gij stelt U aan mijn zij, 
   omringt met liedren van bevrijding mij! 

Gij zult mij voortaan door uw trouw 
bewaken, 

   Gij zult mijn leven vol van vreugde maken. 
   Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan, 

Gij gaat mij voor, Gij maakt voor mij ruim 
baan. 

 
 Gebed 
 
 Lezing door een gemeentelid 
 

Bijbellezing: Jeremia 32 :6-15 
 
 Kindermoment 
 
 Lied 80 : 1 en 3 (Joh. De Heer) 

1.Elk uur, elk ogenblik 
Steun ik op U; 
Uw woord alleen, o Heer 
Vertroost mij nu. 
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Refrein: 
Mijn ziel heeft U van node, 
Elk uur, elk ogenblik! 
O, zegen mij, mijn Heiland! 
Tot u kom ik! 
 
3.Leer mij Uw wil te doen 
Steeds meer en meer; 
Wil aan mijn ziel Uw woord 
Vervullen, Heer! 

  
Refrein: 
Mijn ziel heeft U van node, 
Elk uur, elk ogenblik! 
O, zegen mij, mijn Heiland! 
Tot u kom ik! 
 
Verkondiging: “Wij zijn kostbaar” 
 
Lied 125 :1 (ELB) 
1.Geprezen zij de Heer 
die eeuwig leeft, 
die vol ontferming ieder troost 
en alle schuld vergeeft, 
die al het aards gebeuren 
vast in handen heeft. 
 
refrein: 
Hem zij de glorie, 
want Hij die overwon 
zal nooit verlaten wat zijn hand begon. 
Halleluja, geprezen zij het Lam, 
dat de schuld der wereld op zich nam. 
 
Korte uiteenzetting van het (H.A) 
 
Gereedmaken tafel 
 
Lied 210 :1 en 3 (Joh. De Heer) 
1.Kom tot uw Heiland, toef langer niet, 
Kom nu tot Hem, die redding u biedt; 
Die ook voor u de hemel verliet; 
Hoor naar Zijn roepstem: Kom! 

  
Refrein: 
Heerlijk, heerlijk, klinkt de vreugdetoon, 
Van de zaal ‘gen juichend bij Gods Zoon; 
Als zij vergaad' ren rondom de troon, 
Daar, waar de eng 'len staan. 
 
3.Wil toch bedenken: Hij is nabij; 
Volg dan Zijn stem, ook u maakt Hij vrij. 
Luister, Hij spreekt tot u en tot mij: 
"Komt tot Mij, zondaars, komt!" 

  
Refrein: 
Heerlijk, heerlijk, klinkt de vreugdetoon, 
Van de zaal'gen juichend bij Gods Zoon; 
Als zij vergaad'ren rondom de troon, 
Daar, waar de eng'len staan. 

 
Brood en wijn (Halen) 

 
 Instellingswoorden 
 
 Viering H.A 
 
 Psalm 103 :9 (Liedboek)NB 
 9.Laat heel het machtig koninkrijk des Heren 
   zijn grote naam, zijn grote daden eren. 
   Komt allen tot de lof des Heren saam. 
   Lof zij den Heer in hemel en op aarde, 
  die aan zijn volk zijn liefde openbaarde, 
   en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam. 
 

Dankgebed en voorbeden 
 

Collecten: 
1e Project 10 27 
2e Kerk en eredienst 

 
Slotlied: Opwek. 60 
Voor uw liefde, Heer Jezus,) 
dank U wel.           ) 2x 
Voor uw liefde, Heer Jezus, 
dank U wel. 
Wij aanbidden U, Heer. 
U komt toe alle lof en eer. 
O, Heer, wij prijzen uw naam! 
  
Voor uw woord van genade,) 
dank U wel.                          )2x 
Voor uw woord van genade, 
dank U wel. 
Heer, U maakte ons vrij. 
In uw kracht overwinnen wij. 
O, Heer, wij prijzen uw naam! 
  
Wij aanbidden U, Jezus,) 
Zoon van God.               )2x 
Wij aanbidden U, Jezus, 
Zoon van God. 
Vul ons hart voor altijd, 
met uw liefde en heerlijkheid. 
O, Heer, wij prijzen uw naam! 
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U bent heilig, heilig,) 
heilig Heer.             )2x 
U bent heilig, heilig, 
heilig Heer. 
Machtig God, zie ons staan, 
neem ons lied als een lofzang aan. 
O, Heer, wij prijzen uw naam! 
  
Maranatha, Heer Jezus,) 
kom terug.                     )2x 
Maranatha, Heer Jezus, 
kom terug. 
Wij verwachten U, Heer. 
Hoor wij bidden: Kom haastig weer! 
O, Heer, wij prijzen uw naam! 
 

Zegen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


