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  LIEDERENBLAD 
Zondagmorgen 14 augustus 2022  
Voorganger: Ds. H.F. Klok 
Organist: Anton  
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. 
 
3.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. 
 
4.Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Maak ons een huis van levende stenen, 
schuilplaats door U gebouwd. 
 
Refrein. 
 
5.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. 542 (God van trouw) 
God van trouw, 
U verandert nooit, 
Eeuwige, U mijn vredevorst. 
Aller Heer, ik vertrouw op U. 
  
Heer, ik roep tot U, 
opnieuw en opnieuw. 
Heer, ik roep tot U, 
opnieuw en opnieuw. 
  
U bent mijn rots wanneer ik wankel, 
U richt mij op wanneer ik val. 
Dwars door de storm  
bent U Heer, het anker;  
ik stel mijn hoop alleen op U. 

 
ELB. 310 (Geest van God, maar in dit uur) 
1.Geest van God, maak in dit uur al uw 
kind'ren vrij. 
Schenk nieuw leven, kracht en vuur, 
schenk het ook aan mij. 
Neem mij, vorm mij, vul mij, zend mij. 
Schenk nieuw leven, kracht en vuur, 
schenk het ook aan mij. 

 
Leefregel 

 
Joh. de Heer 585 (k Geef mijzelf aan U) 

 1.'k Geef mijzelf aan U volkomen, 
'k Geef mij gans aan U, o Heer, 
'k Wil alleen voor U gaan leven, 
'k Leef voortaan mijzelf niet meer. 
  
Refrein: 
'k Geef mijzelf aan U, 
Neem mij, Heiland, nu. 
'k Geef geheel m' aan U thans over. 
Neem mij, Heiland, nu. 
  
2.'k Geef mijzelf aan u volkomen; 
aan Uw voeten kniel ik neer. 
Niets kan mij de wereld geven, 
Gij alleen maakt zalig, Heer. 
  
Refrein: 
 
3.'k Geef mijzelf aan U volkomen, 
Ik wil gans de Uwe zijn. 
Opdat elk in mij kan lezen: 
'k Ben van U en Gij zijt mijn. 
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Refrein: 
'k Geef mijzelf aan U, 
Neem mij, Heiland, nu. 
'k Geef geheel m' aan U thans over. 
Neem mij, Heiland, nu. 

  
4.'k Geef mijzelf aan U volkomen, 
Heer, hier hebt Gij mij geheel; 
Laat Uw liefde mij doorstromen, 
Laat Uw zegen zijn mijn deel. 

  
Refrein: 
 
5.'k Geef mijzelf aan U volkomen, 
Ja, 'k gevoel het heilig vuur. 
Zalig is 't U zo te minnen, 
Heiland! welk gezegend uur. 

  
Refrein: 
 
Gebed 
 
Lezing door een gemeentelid 
 
Bijbellezing: Joh.4 :1-30 
 
Kindermoment 
 
Psalm 42 :1,3 en 5 (OB) 
1.'t Hijgend hert, der jacht ontkomen,  
Schreeuwt niet sterker naar 't genot  
Van de frisse waterstromen,  
Dan mijn ziel verlangt naar God.  
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER';   
God des levens, ach, wanneer  
Zal ik naad'ren voor Uw ogen,  
In Uw huis Uw Naam verhogen? 
 
3.O mijn ziel, wat buigt g' u neder?  
Waartoe zijt g' in mij ontrust?  
Voed het oud vertrouwen weder;  
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust;  
Want Gods goedheid zal uw druk  
Eens verwiss'len in geluk. 
Hoop op God, sla 't oog naar boven;  
Want ik zal Zijn Naam nog loven.  
 
5.Maar de HEER' zal uitkomst geven,  
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt.  
'k Zal in dit vertrouwen leven,  
En dat melden in mijn lied;  
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht  
Zingen, daar ik Hem verwacht;  
En mijn hart, wat mij moog' treffen,  
Tot den God mijns levens heffen.  

Preek:  
 
Lied 188 (LB2013) 
1.Bij de Jakobsbron 
stond ik dorstig in de zon 
op het middaguur der schaamte. 
Waar Hij, vreemd genoeg, 
mij, een vrouw, om water vroeg, 
mij, Samaritaanse. 
  
2.Als je wist, sprak Hij, 
van Gods gave, jij zou mij 
nu om levend water vragen. 
Water dat Ik geef 
lest je dorst zolang je leeft, 
laaft je alle dagen. 
 
Refrein  
Wij horen helder het geluid 
van levendmakend water. 
Kom, schenk uw woord als water uit, 
vervul ons met genade. 
  
3.Als een springfontein 
zal dit water in je zijn, 
de vervulling van verlangen. 
Kruik, wat klink je hol, 
met je buik van leegte vol. 
Breek om te ontvangen. 
  
4.Meer dan Jakob, Gij 
die uw bron ontsluit voor mij, 
laat uw zegeningen stromen, 
Christus die mij drenkt 
en mij levend water schenkt, 
laat mij tot U komen. 
 
Refrein  
Wij horen helder het geluid 
van levendmakend water. 
Kom, schenk uw woord als water uit, 
vervul ons met genade. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 

 
Slotlied Opwek. 136 (Abba, Vader) 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
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U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen 
U behoor ik toe. 

  
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d'uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 

  
Abba, Father, let me be 
Yours and Yours alone. 
May my will forever be 
evermore Your own. 
Never let my heart grow cold. 
Never let me go. 
Abba, Father, let me be 
Yours and Yours alone. 
 
Zegen     

                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


