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  LIEDERENBLAD 
Zondagmorgen 17 juli 2022  
Voorganger: Ds. G.J. Heeringa 
Organist:  
Thema: Te gek voor woorden 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Opwek. 654 (Dank U voor deze nieuwe dag) 
Dank U voor deze nieuwe dag  
die ik van U ontvangen mag,  
Heer wat een zegen,  
elke dag opnieuw.  
U geeft uw liefde telkens weer  
en uw genade keer op keer,  
iedere morgen, elke dag opnieuw.   

  
U geeft mij vrede  
die de wereld niet geeft,  
U geeft mij blijdschap  
door uw Heilige Geest.   

  
Refrein: 
Ja, de blijdschap die U mij geeft,  
is meer dan de vreugde  
die de wereld heeft.  
Als de zon schijnt  
en in de donkere nacht;  
de vreugde van U is mijn kracht,  
de vreugde van U is mijn kracht. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Aanvangstekst:  
Gods goedheid houdt ons staande, 
Zolang de wereld staat 
Houd dan de lofzang gaande 
Voor God die leven laat (Psalm 107 :1) 
 
Gebed  
 
Lofprijzing: Ik zal er zijn (Sela) 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
  
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
  
 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
  
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
  
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
Hemelhoog 176 (God enkel licht) 
1.God enkel licht, wiens aangezicht 
zo blinkend is van luister, 
ziet ons onrein, ziet hoe wij zijn 
vervallen aan het duister. 
 
2.Der sterren pracht is voor Hem nacht, 
hoe hel zij schittren mogen; 
en wij, bevlekt, met schuld bedekt, 
wat zijn wij in zijn ogen? 
 
3.Heer, waar dan heen? 
Tot U alleen! 
Gij zult ons niet verstoten. 
Uw eigen Zoon heeft tot uw troon 
de weg ons weer ontsloten. 
 
4.Ja, amen, ja, op Golgotha 
stierf Hij voor onze zonde. 
Zijn schuldloos bloed 
maakt alles goed 
en reinigt ons van zonde. 
 
5God onze Heer, wil tot uw eer 
ons klein geloof versterken. 
Dan zullen wij Hem, waarlijk vrij, 
volgen in goede werken. 
 
Leefregel 
 
Psalm 25 :2 en 4 (NB) 
2..Here, maak mij uwe wegen 
door uw Woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G’uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer,  
laat mij trouw uw wet betrachten,  
want Gij zijt mijn heil o Heer,  
‘k blijf U al den dag verwachten. 
 



 
 

 
 

 2 

  LIEDERENBLAD 
4.God is goed, Hij is waarachtig 
en gaat zijn getrouwen voor,  
brengt, aan zijn verbond gedachtig,  
zondaars in het rechte spoor. 
Hij zal leiden ‘t zacht gemoed 
in het effen recht des Heren: 
wie Hem needrig valt te voet,  
zal van Hem zijn wegen leren. 
 
Gebed 
 
Lezing door een gemeentelid 
 
Bijbellezing: Mattheüs 20 :1-16 (NBV) 
 
Kindermoment 
 
Psalm 119 :62 en 63 (NB) 
62.Zevenmaal daags zeg ik uw goedheid dank, 
rechtvaardig is uw wet en mij ten zegen. 
Dit geeft mijn loflied innigheid en klank. 
Zij die uw wet beminnen, gaan uw wegen. 
Zij wandlen voort in vrede, vrij en frank, 
geen struikelblok, geen onheil houdt hen tegen. 
 
63.Ik die uw wil naar uw geboden doe, 
hoop op het heil dat Gij mij hebt beschoren. 
Mijn hele leven leef ik naar U toe, 
het zijn uw wetten die mijn hart bekoren. 
Gij kent mijn weg, o Heer, ik word niet moe 
om van uw trouw te spreken en te horen. 
 
Thema: Te gek voor woorden 

 
Gezang 482 (LB) 
1.De eersten zijn de laatsten, 
wie nakomt gaat voorop, 
zij moeten zich niet haasten, 
die leven van de hoop. 

  
2.God moge ons behoeden, 
wij zien elkander aan, 
de broeder kent de broeder 
als een die voor moet gaan. 

  
3.Zo staat het voorgeschreven, 
zo is het steeds voorzegd, 
wie achter is gebleven 
krijgt eerstgeboorterecht. 

  
4.Het onderste komt boven, 
de torens vallen om, 
het woord is aan de doven, 
de waarheid aan de droom. 

  

5.Wie later is geboren 
komt eerder aan de tijd, 
wie lager thuisbehoren 
gaan hogerop vrijuit. 
  
6.Zo hoog zijn Gods gedachten, 
zij gaan de tijden door, 
wie voor was blijft ten achter, 
wie achterbleef gaat voor. 
  
7.Veracht dan niet de kleinen 
en die verloren zijn, 
want God noemt hen de zijnen 
die laatgeboren zijn. 
  
8.De eersten zijn de laatsten, 
wie nakomt gaat voorop! 
Kiest dan de goede plaatsen 
en geeft uw hart aan God. 

 
Dankgebed en voorbeden 

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

 
Slotlied: Opwek 214  
Ik wandel in het licht met Jezus, 
het donk're dal ligt achter mij, 
en 'k weet mij in zijn trouw geborgen, 
welk een liefdevolle vriend is Hij. 
  
Refrein: 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
en 'k luister naar zijn dierb're stem, 
en niets kan mij van Jezus scheiden 
sinds ik wandel in het licht met Hem. 
  
Ik wandel in het licht met Jezus, 
geen duist're wolk bedekt de zon, 
en 'k kan niet anders 'k moet Hem prijzen, 
die de zonde in mij overwon. 
  
(refrein) 
  
Ik wandel in het licht met Jezus, 
mijn ziel is Hem gans toegewijd, 
met Hem verrezen tot nieuw leven, 
volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid. 
  
(refrein) 
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Ik wandel in het licht met Jezus, 
o, mocht ik zelf een lichtje zijn, 
dat straalt te midden van de wereld, 
die gebukt gaat onder zorg en pijn. 
  
(refrein) 
                                                                               
Zegenbede beantwoord met  

Lied 425 (NLB2013) 
1.Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 

 

 

 
                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


