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  LIEDERENBLAD 
Zondagmorgen 21 augustus 2022  
Voorganger: prof. B.G.J. Reitsma 
Organist: Niels 
Thema:  
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Nieuw psalm berijm.146 :1,3 en 6 
1. Halleluja! Heel mijn leven 
loof en prijs ik God, de HEER. 
Hem wil ik mijn liefde geven, 
al mijn dank en al mijn eer. 
Zingen zal ik levenslang, 
elke dag die ik ontvang. 
 
3. Wie op Jakobs God blijft bouwen, 
wie de HEER als helper heeft, 
kent geluk en kan vertrouwen 
op zijn God die redding geeft. 
Hij schiep hemel, zee en land; 
wat Hij heeft beloofd houdt stand. 
Stil gebed 
 
6. Eeuwig zal de HEER regeren, 
alle generaties door. 
Sion, kom je koning eren; 
vorstelijk gaat Hij ons voor. 
Geef je vrolijkheid een stem; 
halleluja – zing voor Hem! 
Votum en groet 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Lofprijzing: Opwek. 869 (Huis van gebed) 
Maak dit huis tot een huis van gebed,  
waar U tastbaar aanwezig bent;  
vol van uw glorie,  
vol van uw naam.  
Alles wordt stil,  
slechts één stem spreekt ons aan.  
Maak dit huis tot een huis van gebed.  
Maak dit huis tot een huis van gebed.  
 
Laat de beenderen weer leven, Heer.  
Wek ze op, als uw kerk profeteert;  
vol van uw glorie,  
vol van uw naam.  
 
Alles wordt stil,  
slechts één stem spreekt ons aan.  
Laat de beenderen weer leven, Heer.  
Laat de beenderen weer leven, Heer.  
 

 Wij buigen neer voor U  
 en wij verwachten U.  
 Bouw de ruïnes op,  
 herstel uw kerk, Heer!  
 Kom stort uw Geest op ons,  
 blaas ons nieuw leven in,  
 want wij verlangen naar  
 herleving, Jezus.  
 
 Zet uw kerk weer in vuur en vlam,  
 Heilig God, dat ons hart weer brandt;  
 vol van uw glorie,  
 vol van uw naam.  
 Alles wordt stil,  
 slechts één stem spreekt ons aan.  
 Zet uw kerk weer in vuur en vlam.  
 Zet uw kerk weer in vuur en vlam.  
 

Opwek.488 
Heer ik kom tot U; 
neem mijn hart, verander mij, 
als ik U ontmoet 
vind ik rust bij U. 
Want Heer ik heb ontdekt, 
dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van uw liefde. 
 
Refrein: 
Houd mij vast, 
laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, 
heel dichtbij uw hart. 
Ik voel uw kracht 
en stijg op als een arend; 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 
 
Heer, kom dichterbij 
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, 
diep in mij. 
En Heer, leer mij uw wil, 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde. 
 
(Refrein 2x) 
 
Dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 
 

. 
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  LIEDERENBLAD 
Leefregel 
 
ELB. 56  
1.Al zou de vijgenboom niet bloeien, 
geen opbrengst aan de wijnstok zijn, 
toch zal mijn beker overvloeien 
want Jezus schenkt mij vreugdewijn. 
Al draagt ook de olijf geen vruchten, 
ontbreekt het koren op het veld, 
met Hem heb ik geen kwaad te duchten, 
die zelfs mijn hoofdhaar heeft geteld. 

 
2.Al loopt geen schaap meer in de weide 
en staat geen rund meer in de stal, 
toch zal ik mij in Hem verblijden, 
die is, die was en komen zal. 
Hij maakt mijn voeten als der hinden, 
zodat ik op mijn hoogten treed. 
'k Zal mij aan zijn beloften binden, 
en word met zijn gezag bekleed. 
 
3.Al kwellen ziekten, zorgen, machten, 
ik zal hen met Gods woord verslaan. 
Ik blijf zijn beeld in mij verwachten, 
al klaagt de boze mij ook aan. 
Nochtans, ja nochtans zal ik juichen: 
De HERE Here is mijn kracht, 
en ied're vijand zal zich buigen 
voor Hem die alles heeft volbracht. 

 
Gebed 
 
Lezing door een gemeentelid 
 
Bijbellezing: Ex. 33 :12-23 en 34 :6,7 

En Rom.9 :16-18 
 

Kindermoment 
 
Ken je dit verhaal (Marcel Zimmer) 

 
Psalm 103 :3,4 en 7 (NB) 
3.Hij is een God van liefde en genade, 
barmhartigheid en goedheid zijn de daden 
van Hem die niet voor altijd met ons twist, 
die ons niet doet naar alles wat wij deden, 
ons niet naar onze ongerechtigheden 
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 
 
4.Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen 
boven de aarde, is voor wie Hem vrezen 
zijn liefde en zijn goedertierenheid. 
Zo ver verwijderd 't westen is van 't oosten, 
zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten 
de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd. 

 
7.Maar 's Heren gunst zal over die Hem vrezen 
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, 
en zijn gerechtigheid de eeuwen door. 
Zijn heil omsluit de komende geslachten; 
zo volgen zij die zijn verbond betrachten, 
van zijn  barmhartigheid het lichtend spoor. 
 
Preek:  
 
Gezang 409 :1, 2, 3, 4 en 5 (LB1973). 
1.Laat ons de Heer lofzingen, 
juicht, al wie bij Hem hoort! 
Hij zal met trouw omringen 
wie steunen op zijn woord. 
Al moet ge hier ook dragen 
veel duisternis en dood, 
gij hoeft niet te versagen, 
Hij redt uit alle nood. 

  
2.God heeft u uitverkoren 
en uw geloof gebouwd, 
Hij heeft een eed gezworen 
aan elk die Hem vertrouwt: 
dat Hij hen zal omgeven 
met sterkte als een wal, 
dat Hij wie met Hem leven 
de zege schenken zal. 

  
3.Zou ooit een vrouw vergeten 
't kind dat zij in zich droeg, 
er niet van willen weten, 
wanneer het naar haar vroeg? 
Al zou u ook begeven 
uw moeder vroeg of laat, 
de Heer zweert bij zijn leven, 
dat Hij u niet verlaat. 

  
4.Daarom dan niet versagen, 
maar moedig verder gaan! 
De Heer doet redding dagen, 
Hij trok uw lot zich aan. 
Wie lijdt, - God zal het merken, 
't is alles Hem bekend; 
Hij zal zijn kindren sterken 
met woord en sacrament. 
 
5.Daarom lof zij de Here, 
in wie ons heil bestaat, 
Hem die ons toe wou keren 
zijn liefelijk gelaat. 
Hij moge ons behoeden, 
elkander toegewijd, 
en schenke ons al 't goede 
nu en in eeuwigheid. 
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  LIEDERENBLAD 
 

Verslag Jongerenreis Servië  
 
Afscheid van de kindernevendienst 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 

 
Slotlied ELB.413 (Lichtstad met uw ..) 
1.Lichtstad met uw paarlen poorten, 
wond're stad zo hoog gebouwd, 
nimmer heeft men op deze aarde, 
ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 
refrein 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
luist'ren naar zijn liefdesstem, 
daar geen rouw meer en geen tranen 
in het nieuw Jeruzalem. 
 
2.Heilig oord vol licht en glorie, 
waar de boom des levens bloeit 
en de stroom van levend water 
door de gouden Godsstad vloeit.  
 
refrein 

 
3.Schoon tehuis voor moede pelgrims, 
komend uit de zandwoestijn, 
waar zij rusten van hun werken 
bij de springende fontein.  
 
refrein 

 
4.Wat een vreugde zal dat wezen 
straks vereend te zijn met Hem 
in de stad met paarlen poorten 
in het nieuw Jeruzalem.  
 
refrein 
. 
Zegen     

                                                              

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


