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  LIEDERENBLAD 
Zondagmorgen 7 augustus 2022  
Voorganger: Prop. P. Verhagen 
Organist:/ pianist  Niels 
Thema:  
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Opwek. 334 
Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. 
Levend Woord,  
ja uw waarheid bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 

  
Refrein: 
Kom, Jezus kom, 
vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier,laat uw heil 
heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: 
dat het licht overwint. 

  
Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. 
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij. 

  
(refrein) 

  
Staan wij oog in oog met U Heer. 
Daalt uw stralende licht op ons neer. 
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij. 

  
(refrein) 
 

Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Lofprijzing: Lied 840 (LB2013) 
1.Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom, 
want mijn leven is onder de macht gesteld 
van de Heer die mijn dagen en nachten telt 
en de Heer zegt kom en ik kom. 
  
2.O mijn God, Gij zegt ga en ik ga, 
Gij zegt ga en ik ga, laat mij niet alleen, 
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij 
heen, 
wees de adem waaruit ik ontsta. 

3.Want o Heer, ik zeg kom en Gij komt, 
ik zeg kom en Gij komt en uw bloed wordt wijn 
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn 
en uw naam wordt een lied in mijn mond. 
 

Lied 864 : 1,2 en 5 (LB2013) 
1.Laat ons de Heer lofzingen, 
juicht, al wie bij Hem hoort! 
Hij zal met trouw omringen 
wie steunen op zij 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. 

 
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. 

 
Leefregel 

 
Opwek. 463  
Vader, daal nu met uw Geest neer 
op wie hopen op uw kracht. 
Vader, ga genezend rond; 
heel hen die verwond 
op uw liefde wachten. 
Vader, U kunt ons genezen; 
daarom bidden wij tot U: 
Kom en vul ons met uw vuur, 
heel ons in dit uur; 
Vader, wij verwachten U. 

 

 
Gebed 

 
Lezing door een gemeentelid 

 
Bijbellezing: Psalm 18 :21 - 32  

en Handelingen 9 :20 - 31 
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  LIEDERENBLAD 
Kindermoment 
 
Hemelhoog 491 :1 en 3  
1.Spreek, o Heer, door uw heilig woord, 
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt. 
Zaai uw woord, plant het diep in ons, 
en verander ons naar uw evenbeeld, 
zodat Christus’ licht in ons zichtbaar is, 
onze daden maakt tot getuigenis. 
Spreek, o Heer, en voltooi in ons 
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid. 
 
3.Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw, 
laat de diepten zien van uw plan met ons. 
Woord dat klonk voor de tijd begon, 
onze vaste grond tot in eeuwigheid. 
Uw genade geeft ons de zekerheid: 
al wat U belooft wordt eens werk’lijkheid. 
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk 
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid. 
Spreek, o Heer, en voltooi in ons 
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid. 
 
Preek: Hand. 9 :20 
 
Psalm 18 : 8 en 9 (NB) 
8.Gij immers zult het arme volk verhogen, 
en Gij vernedert, Heer, de trotse ogen. 
Gij zijt mijn licht, de lamp die voor mij schijnt, 
waarvoor de dichte duisternis verdwijnt. 
Met U durf ik mij in de strijd te wagen, 
de legerbenden op de vlucht te jagen. 
Met U ga ik door water en door vuur, 
en met mijn God spring ik over een muur. 
 
9.Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden, 
zijn woord is waar en zuiver t’ allen tijde. 
Hij is een schild, een schuilplaats in de strijd, 
voor al wie bij hem zoekt naar veiligheid. 
Want wie is God, dan deze onze Here? 
Wie is de rots die alles kan trotseren? 
Alleen die God die mij met kracht omgordt, 
bij wie mijn levenspad een heilsweg wordt. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 

 
Slotlied NP. berijm. 150 (Halleluja, volken kom) 
1. Halleluja, volken, kom: 
prijs God in zijn heiligdom. 
Prijs Hem om zijn oppermacht, 
om zijn daden, om zijn pracht. 

Prijs Hem, Hij is hoogverheven. 
Laten hoorn en harp en lier, 
tamboerijn en dansplezier 
Hem uitbundig hulde geven. 

 
2. Prijs God, roep zijn glorie uit 
bij de snaren, bij de fluit. 
Prijs Hem, geef Hem eer en dank 
met de schelle bekkenklank. 
Prijs Hem, sla op de cimbalen. 
Laat het klinken, altijd weer: 
‘Halleluja’ voor de HEER. 
Prijs Hem wie kan ademhalen! 

 
Zegen     

                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


