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  LIEDERENBLAD 
Zondagmorgen 2 oktober 2022  
Voorganger Ds. W. van Iperen 
Organisten: Thom 
Thema:  
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 87 :1,2, 3 en 4 (NB) 
1.Op Sions berg sticht God zijn heilge stede. 
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof. 
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof; 
door uwe poort zal ieder binnentreden. 
 
2.Rahab en Babel zullen u behoren. 
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer 
en ieder land erkent Hem als de Heer. 
O moederstad, uit u is elk geboren!  
 
3.God zal hen zelf bevestigen en schragen 
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
hen tellen, als in Isrel ingelijfd, 
en doen de naam van Sions kindren dragen. 
 
4.Zij zullen saam, de groten met de kleinen, 
dansend de harpen en cymbalen slaan, 
en onder fluitspel in het ronde gaan,  
zingend; "In U zijn al onze fonteinen". 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Lofprijzing: Joh. de Heer 937 :1,2 en 3 
1.De Heer is God en niemand meer: 
verheerlijkt Hem, gij vromen! 
Wie is als aller scheps'len Heer 
zo heerlijk, zo volkomen? 
De Heer is groot, Zijn naam is groot, 
de luister Zijner deugden groot, 
oneindig groot Zijn wezen. 

  
2.Hij is en blijft, al wat Hij is, 
tot in all' eeuwigheden. 
Wie zal Zijns naams geheimenis 
ontdekken, wie ontleden? 
Wij mensen zijn van gist'ren, wij, 
maar eer het aardrijk was, was Hij, 
ja, eerder dan de heem'len. 

  
3.Zijn troon omringt een glansrijk licht, 
te schitt'rend voor onz' ogen. 
Zelfs eng'len dekken 't aangezicht, 
aanbiddend neergebogen. 
Der heem' len boog omvat Hem niet, 
Hij is onzichtbaar, 't schepsel ziet 
Hem enkel in Zijn werken. 
 
  

Opwek. 277 
Machtig God, sterke Rots, 
U alleen bent waardig. 
Aard' en hemel prijzen U, 
glorie voor uw naam. 
  
Lam van God, hoogste Heer, 
heilig en rechtvaardig, 
stralend Licht, Morgenster, 
niemand is als U. 
  
Prijst de Vader, 
prijst de Zoon. 
Prijst de Geest, die in ons woont. 
Prijst de Koning der heerlijkheid. 
Prijst Hem tot in eeuwigheid. 

 
Geboden 
 
Opwek. 429 (God wijst mij een weg) 
Refrein: 
God wijst mij een weg 
als ik zelf geen uitkomst zie. 
Langs wegen die geen mens bedenkt, 
maakt Hij mij zijn wil bekend. 
Hij geeft elke dag 
nieuwe liefde, nieuwe kracht. 
Als ik mijn hand in zijn hand leg, 
wijst Hij mij de weg, 
wijst Hij mij de weg. 
  
Al moet ik door de wildernis - 
Hij leidt mij. 
Hij toont mij een rivier in de woestijn. 
Alles zal ooit vergaan 
maar zijn liefde blijft bestaan 
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag. 
  
(refrein) 
 
Gebed  

 
Lezing door een gemeentelid 

 
1e Bijbellezing: Jesaja 5 :1-7 

 
Kindermoment  

 
(Dapper net als David) Elly en Rikkert 
Ik ben dapper dapper dapper, net als David 
En niet bang bang bang om door te gaan, 
Ik ben dapper dapper dapper net als David, 
Samen met mijn God 
Samen met mijn God 
Kan ik elke reus verslaan! 

 
Als ik speel op het schoolplein 
En ik word gepest, 
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Loop ik toch niet weg 
Al ben ik kleiner dan de rest 
 
Want ik ben dapper... 
 
Als ik lig in het donker 
En ik zie een schim (of: spin) 
Doe ik gauw het licht aan, 
Ik ben klein, maar ik ben slim 
 
Want ik ben dapper... 
 
Wil je overwinnen 
Maar je bent niet sterk, 
Met geloof beginnen 
Is het halve werk! 
 
Want ik ben dapper... 
 
Mijn lief plantte een wijngaard aan (Lvk.380) 
Mijn lief plantte een wijngaard aan 
en deed er duizend ranken staan 
aan eed’le stokken, fijn van blad, 
het beste dat de aarde had. 
 
Mijn lief gunde zich rust noch duur 
en werkte tot het laatste uur 
met hak en hamer, mes en spa, 
dat komt een goede gaard te sta! 
 
Een perskuip hieuw hij, voor de vrucht, 
een stapeltoren in de lucht, 
om uit te zien naar welke dief 
de gaard zou roven van mijn lief. 
 
Zo zwoegde hij een lente lang; 
maar toen de tijd der vruchten kwam, 
bloeide de wijngaard wild en zuur, 
geen tros was goed binnen haar muur. 
 
2e Bijbellezing: Mattheüs 21: 33-43 
 
Mijn lief plantte een wijngaard aan’ 
Wat zal hij doen, mijn lief, mijn God, 
doet hij zijn gaard verworden tot 
een wildernis vol netelbrand, 
een wijkplaats voor het wild van ’t land? 
 
Het zou zijn goede rechte zijn, want 
hij is de eigenaar van ’t land 
en jij bent zelf, Jeruzalem, 
de tuin, het eigendom van Hem. 
 
Let goed op wat voor vrucht je draagt, 
en of je wel mijn lief behaagt 
met duizend ranken, tot zijn eer, 
o wijngaard van de lieve Heer! 
 

Verkondiging:  
 
Gezang  75 :1,11 en 12 (LB1973) 
1.U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons 't aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 

  
11.Gij zijt de wijnstok van het leven, 
in duizend ranken uitgebreid, 
het leven, ons in U gegeven, 
draagt goede vruchten op zijn tijd. 
Laat ons uw ranken zijn voorgoed, 
doorstroom ons met uw hartebloed. 

  
12.O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is. 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Lied 426 (NLB2013) 
God zal je hoeden, Christus je voeden, 
Geest van hierboven geeft zin en zicht. 
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je, 
vriend in het duister en gids naar het licht. 
 
God zal je hoeden, Christus je voeden, 
Geest van hierboven geeft zin en zicht. 
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je, 
vriend in het duister en gids naar het licht. 
 
Collecte:  
1e Israel collecte 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Gezang 434 :2 en 5 (LB1973) 
2.Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in 't licht als op adelaarsvleugelen geheven. 
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 
5.Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn 
namen, 
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. 
Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 
 
Zegen  
 
 
 
 


