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  LIEDERENBLAD 
Zondagmorgen 24 juli 2022  
Voorganger:  
Organist:  
Thema:  
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Lied 1005 (LB2013) 
1.Zoekend naar licht hier in het duister, 
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 
 
Refrein: 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
2.Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen, 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 
 
Refrein: 
 
Zoekend naar brood lijden zij honger, 
zoekend naar water lijden zij dorst. 
Maak ons uw brood, breek ons voor allen, 
U bent de vredevorst. 
 
refrein 
 
Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Maak ons een huis van levende stenen, 
schuilplaats voor U gebouwd. 
 
refrein 
 
Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is. 
 

Refrein: 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 

Lofprijzing: Opwek. 790 (De Heer is mijn Herder) 
God is mijn Herder, die mij weidt 
In groene velden vind ik rust 
Hij gaat mij voor naar stille wateren 
Zijn goedheid verkwikt mijn ziel 

 
Refrein: 
Heer, ik vertrouw op U alleen 
Heer, ik vertrouw op U alleen 
Want Uw trouw en goedheid volgen mij 
Genade leidt mij naar huis 

 
Hij leidt mijn voeten in het spoor 
Van recht en waarheid, tot Zijn eer 
Hij zalft mijn hoofd en schenkt mijn beker 
vol 
Een feestmaal staat voor mij klaar 

 
Refrein: 

 
Al moet ik door een donker dal 
Ook dan vrees ik de boze niet 
Want U bent bij mij en Uw stok en staf 
Vertroosten mij steeds opnieuw 

 
Refrein: 

 
Want Uw trouw en goedheid volgen mij 
Genade leidt mij naar huis 
Genade leidt mij naar huis 

 
OTH.149 (Groot is Uw trouw) 
1.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. 
  
2.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) 
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  LIEDERENBLAD 
 
Leefregel 
 
Psalm 139 (NB) 
1.Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 
 
Gebed 
 
Lezing door een gemeentelid 
 
Bijbellezing:  
 
Kindermoment 
 
Psalm 149 :1,2 en 3 (NB) 
1.Halleluja! laat opgetogen 
een nieuw gezang den Heer verhogen. 
laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u schiep; 
sraël, dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet. 
 
2.Laat het een hoge feestdag wezen. 
De naam des Heren wordt geprezen 
met het aloude lied der vaad'ren. 
De heilge reien naad'ren. 
En zo danst in het morgenlicht 
heel Gods volk voor zijn aangezicht 
en slaat de harp en roert de trom 
in 's Heren heiligdom. 
 
3.De Heer gedenkt in gunst de zijnen. 
Hij kroont de zwakken en de kleinen. 
Hij kent de stillen in den lande, 
het heil is nu ophanden. 
Weest verheugd, die den Heer verbeidt, 
nu Hij komt en u zelf bevrijdt. 
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht 
en roemt zijn grote macht. 
 
Preek  

 
Opwek. 520 (Wees mijn verlangen) 
Wees mijn verlangen,  
o Heer van mijn hart, 
leer mij U kennen  
in vreugde en smart. 
Laat mijn gedachten  

op U zijn gericht; 
wakend of slapend,  
vervuld van uw licht. 
  
Geef mij uw wijsheid,  
uw woorden van eer, 
dat ik in U blijf  
en U in mij Heer, 
U als mijn Vader  
en ik als uw kind 
dat in uw armen  
geborgenheid vindt. 
  
Geef mij uw schild  
en uw zwaard in de strijd, 
maak mij  
tot machtige daden bereid. 
Wees als een burcht,  
als een toren van kracht, 
wijs mij omhoog  
waar uw liefde mij wacht. 
  
Wat baat mij rijkdom  
of eer van een mens: 
bij U te wonen  
is al wat ik wens, 
met als beloning  
dat ik op U lijk; 
Hemelse Koning,  
pas dan ben ik rijk. 
  
Hemelse Koning,  
die het kwaad overwon, 
als ik daar kom  
in het licht van uw zon, 
stralend van vreugde,  
getooid als een bruid, 
gaat mijn verlangen  
nog meer naar U uit. 
Stralend van vreugde,  
getooid als een bruid, 
gaat mijn verlangen  
nog meer naar U uit. 

 
Dankgebed en voorbeden 

 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
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Slotlied: Opwek 798 (Houd vol) 
Wij zijn het volk van God 
Wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar 
Een leven lang te gast 
Er ligt een hemels vaderland voor ons klaar 
 
Houd vol, houd vol 
Hij laat niet los 
 
Het is een zegetocht 
Van heiligen en twijfelaars bij elkaar 
Maar kijk, wij lopen nog 
Wij lopen wat God heeft beloofd achterna 

 
Houd vol, houd vol 
Hij laat niet los 
 
God is voor ons, God is naast ons 
God is altijd om ons heen 
Laat maar komen wat hierna komt 
Want Hij laat ons nooit alleen 

 
En nu wij zijn omringd 
Door zoveel helden die ons voor zijn gegaan 
Nu geven wij niet op 
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan 

 
Houd vol, houd vol 
Hij laat niet los 
 
God is voor ons, God is naast ons 
God is altijd om ons heen 
Laat maar komen wat hierna komt 
Want Hij laat ons nooit alleen 
Hij laat ons nooit alleen 
                                                                                  
Houd vol, houd vol 
Hij laat niet los 
Houd vol, houd vol 
Hij laat niet los 
Houd vol (zing het met elkaar), houd vol 
Hij laat niet los 
Houd vol, houd vol 
Hij laat niet los 

God is voor ons, God is naast ons 
God is altijd om ons heen 
Laat maar komen wat hierna komt 
Want Hij laat ons nooit alleen 

Zegen     

                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


