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  LIEDERENBLAD 
Zondagmorgen 28 augustus 2022  
Voorganger: Dhr. Sijmen Reehoorn 
Thema:  
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Votum en groet (Sela) 
Onze hulp en onze verwachting is van God onze 
Heer. 
Hij die alles maakte laat niet los wat Hij begon. 
Genade & vrede van God de Vader. 
Door Jezus Zijn zoon Immanuel. 
Hij wacht met zijn Geest in ons. 
 
Hallelujah, hallelujah Amen. 
Hallelujah, hallelujah Amen. 
Hallelujah, hallelujah Amen. 
Hallelujah, hallelujah Amen, 
Amen. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Lofprijzing: N. Psalmberijming. 142 :1,2,3 en 4 
1. Wanhopig schreeuw ik tot de HEER; 
mijn zorgen werp ik voor Hem neer.  
Ik smeek om hulp, ik roep Hem luid; 
mijn klachten stort ik voor Hem uit. 
 
2. Toen ik geen kracht meer over had 
was U erbij, U kent mijn pad. 
Maar onderweg dreigt het gevaar: 
er ligt een valstrik voor me klaar. 
 
3. Vertwijfeld kijk ik om mij heen;  
maar niemand helpt, ik ben alleen –  
geen medemens die mij ziet staan,  
geen schuilplaats waar ik heen kan gaan. 
 
4. Ik roep tot U, ik blijf erbij: 
U bent het toevluchtsoord voor mij. 
HEER, alles wat ik heb, bent U. 
Zie mijn ellende, help mij nu. 
 
Opwek. 832 (Jezus overwinnaar) 
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw, 
want U bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstilt door de klank van uw stem. 
Alles buigt voor Koning Jezus. 
 
U bent de held die voor ons strijdt. 
U baant de weg van overwinning. 
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. 
Naam boven alle namen, hoogste Heer. 
 
Refrein: 

Voor eeuwig is uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam, 
Jezus, overwinnaar. 
 
De duisternis licht op door U. 
De duivel is door U verslagen. 
Dood, waar is je macht, waar is je prikkel gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven. 
 
De schepping knielt in diepst ontzag. 
De hemel juicht voor onze Koning. 
En de machten van de hel weten wie er regeert, 
naam boven alle namen, hoogste Heer! 
 
(Refrein 2x) 
 
Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 
 
Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 
 
Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 
 
Refrein: 
 
Leefregel Filippenzen 4 :4-8 
 
Lied 695 (LB2013) 
1.Heer, raak mij aan met uw adem, 
reik mij uw stralend licht, 
wijs mij nieuwe wegen, 
geef op uw waarheid zicht. 
  
2.Raak met uw adem mijn onrust 
tot ik de rust hervind. 
Al mijn wonden heelt Gij: 
Gij ziet in mij uw kind. 
  
3.Wees ook de Geest die mij aanvuurt 
en al mijn twijfels bant. 
Als geroepen kom ik: 
mijn tijd is in uw hand. 
  
4.Kom en doorstraal mijn dagen, 
Geest van God uitgegaan, 
die mijn ogen opent 
voor wie nu naast mij staan. 
 
5.Heer, raak ons aan met uw adem, 
geef ons een vergezicht! 
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  LIEDERENBLAD 
Draag ons op uw vleugels, 
zegen ons met uw licht! 
 
Gebed 
 
Lezing door een gemeentelid 
 
Bijbellezing: Filippenzen 2 :5-11 

 
Kindermoment 
 
Opwek. Kids 69  
Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 
Uw Woord is een lamp 
voor mijn voet en een licht op mijn pad. 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 

  
Wanneer het ’s avonds donker wordt 
en je geen hand voor ogen ziet, 
dan doe je ook een lichtje aan, 
zodat je ziet waar je kunt gaan. 

  
Ja, zo is ook het Woord van God. 
Het helpt je als je niks meer ziet. 
Want elke keer als je het leest, 
dan zul je zien waar je kunt lopen 
en waar je heen kunt gaan. 

 
Nieuwe Psalmberijm.68 :1 en 9 
1. God richt zich op met majesteit. 
Zijn haters zoeken veiligheid; 
ze rennen voor hun leven. 
Zoals de wind de rook verjaagt, 
zo wordt zijn vijand weggevaagd, 
ver uit het zicht verdreven.  
Maar de rechtvaardigen zijn blij. 
Wanneer God nadert, juichen zij; 
ze klappen opgetogen. 
Bezing zijn naam, Hij komt eraan! 
Spring voor Hem op en maak ruim baan. 
Je lied zal Hem verhogen. 
 
9. Zing, koninkrijken, zing voor Hem, 
voor God de Heer, met hart en stem; 
erken Hem, alle volken. 
Hij trekt zijn koninklijke spoor 
de hoge hemelsferen door, 
ver boven lucht en wolken. 
De Heer verheft zijn stem met kracht. 
Zijn majesteit en grote macht 
gaan elk verstand te boven. 
Vanuit zijn heiligdom staat Hij 
zijn Israël vol liefde bij. 
Laat iedereen Hem loven! 

 
Preek:  

 
Opwek. 268  
Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht 
en heeft zijn leven afgelegd. 
  
Refrein: 
Zie onze God, de Koning-knecht, 
Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, 
gedragen door zijn liefd' en kracht. 
  
En in de tuin van de pijn 
verkoos Hij als een lam te zijn, 
verscheurd door angst en verdriet 
maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'. 
  
(refrein) 
  
Zie je de wonden zo diep. 
De hand die aard' en hemel schiep, 
vergaf de hand die Hem sloeg. 
De Man, die onze zonden droeg. 
  
(refrein) 
  
Wij willen worden als Hij. 
Elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er ned'rig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn. 
  
(refrein) 
  
Dankgebed en voorbeden 

 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Opwek. 389 (Create in me) 
Create in me a clean heart, o God 
and renew a right spirit within me. 
Create in me a clean heart, o God 
and renew a right spirit within me. 
  
Cast me not away 
from thy presence, o Lord 
and take not thy Holy Spirit from me. 
Restore unto me the joy of thy salvation 
and renew a right spirit within me. 
 

. Zegen     
                                                              


