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  LIEDERENBLAD 
Zondagmorgen 18 september 2022  
Voorganger: Ds. W.G. Teeuwissen 
Organist: Anton 
Thema: ‘Jakob in Betel’ 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Opwek. 733  
De zon komt op, maakt de morgen 
wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Refrein: 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige 
Naam. 
 
Heer, vol geduld toont U ons Uw 
liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is 
zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven 
zingen; 
tienduizend redenen tot 
dankbaarheid. 
 
(Refrein) 
 
En op die dag, als mijn kracht 
vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven 
zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 
(Refrein 2x) 
 
slot: 
 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Lofprijzing: Psalm 108 :1 (NPB.) 
1. Ik kijk er, God, intens naar uit 
om U te prijzen op mijn luit. 
Word wakker, harp, de morgen gloort 

zodra de zon mijn zingen hoort. 
Ik loof uw trouw en liefde, HEER. 
Waar ik ook ben, U krijgt de eer. 
Ik maak muziek voor alle volken. 
Uw trouw reikt hoger dan de wolken. 

 

Opwek. 404 (Laat de vlam weer branden) 
Wij gaan op weg met brandend hart, 
met een gebed bij elke stap. 
Het lied van hoop klinkt door de landen, 
zingend van de nieuwe dag. 
  
Tweeduizend jaar - en dag en nacht 
brandt deze vlam, verlicht ons land. 
Mensen wachten, harten smachten 
naar een liefde die verwarmt. 
  
Refrein: 
Laat de vlam weer branden, 
als een helder baken; 
als heraut van 't morgenuur. 
Laat het lied weer sprank'len, 
laat de liefde branden, 
als een vuur, als een vuur. 
  
De liefde roept, de waarheid spreekt; 
dat is de kracht waarmee wij gaan, 
om hen die vallen, hen die wank'len 
op te vangen in uw naam. 

 
(refrein) 

 
Leefregel: Markus 12 :28-31  

 
Gezang 168 :1,2,5 en 6 (LB1973) 
1.O Jezus Christus, licht ze bij 
die leven aan uw licht voorbij. 
Voeg ze met uwe kudde saam, 
opdat zij niet verloren gaan. 
  
2.Vervul met uw genadeschijn, 
die op verkeerde paden zijn. 
Sta bij, die heimlijk in zijn hart 
verlokt en aangevochten wordt. 

 
5.Verlicht het oog dat U niet ziet. 
Leid hem weerom die U verliet. 
Verzamel, die verwijderd gaan. 
Versterk ze die in twijfel staan. 
  
6.Dan zullen zij, niet meer vervreemd, 
voor tijd en eeuwigheid vereend, 
in aarde en hemel, dan en nu, 
allen tezamen danken U. 

 
Gebed 
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  LIEDERENBLAD 
 
Lezing door een gemeentelid 
 
Bijbellezing: Genesis 27 :46 en 28 :22 (NBV21) 
 
Kindermoment 
 
Psalm 146 :2 en 3 (NPB2021) 
2. Macht van mensen heeft geen waarde; 
zoek daarin geen zekerheid. 
Mensen sterven, worden aarde; 
snel zijn ze verleden tijd.  
Als ze op een dag vergaan 
is het met hun macht gedaan. 
 
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. 
 
Verkondiging: “Jakob in Betel” 
 
Psalm 146 :1 en 3 (OB) 
1.Prijs den HEER' met blijde galmen;  
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;  
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen 
Vrolijk wijden aan Zijn lof:  
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet,  
Hem verhogen in mijn lied.  
 
3.Zalig hij, die in dit leven,  
Jakobs God ter hulpe heeft;  
Hij, die door den nood gedreven,  
Zich tot Hem om troost begeeft;  
Die zijn hoop, in 't hach'lijkst lot,  
Vestigt op den HEER', zijn God.  
 
Dankgebed en voorbede 
 
Collecte:  
1e Werk  van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Joh. de H.928 (Ga nu heen in vrede) 
Ga nu heen in vrede,  
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden  
samen met elkaar. 
Aan uw daag'lijks leven,  
uw gezin, uw werk, 
wilt u daaraan geven,  
dan bent u Gods kerk. 
Ga nu heen in vrede,  
ga en maak het waar. 

  
Ga nu heen in vrede,  
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden  
samen met elkaar. 
Neem van hieruit vrede,  
vrede mee naar huis, 
dan is vanaf heden  
Christus bij u thuis. 
Ga nu heen in vrede,  
ga en maak het waar. 

 
Zegen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


