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  LIEDERENBLAD 
Zondagmorgen 16 oktober 2022  
Voorganger Ds. W. Dekker 
Organist/ Pianist  Thom Hesseling 
Bijdrage Compassion (Reni en Elisa Krijgsman) 
Thema: Kindermishandeling 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Opwek. 518 (Heer U doorgrondt en kent mij) 
Heer, U doorgrondt en kent mij; 
mijn zitten en mijn staan 
en U kent mijn gedachten, 
mijn liggen en mijn gaan. 
De woorden van mijn mond, o Heer, 
die zijn voor U bekend 
en waar ik ook naar toe zou gaan, 
ik weet dat U daar bent. 

  
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij 
en naast mij 
en om mij heen. 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij 
en naast mij 
en om mij heen, elke dag. 

  
Heer, U doorgrondt en kent mij, 
want in de moederschoot 
ben ik door U geweven; 
U bent oneindig groot. 
Ik dank U voor dit wonder, Heer, 
dat U mijn leven kent 
en wat er ook gebeuren zal, 
dat U steeds bij mij bent. 
 

Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Lofprijzing: OTH. 253 :1,2 en 3  
1.Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de wereld wil slechts strijd. 
Al wordt het recht beleden, 
de sterkste wint het pleit. 
Het onrecht heerst op aarde, 
de leugen triomfeert, 
ontluistert elke waarde, 
o red ons, sterke Heer. 

  
2.Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de aarde wacht zo lang, 
er wordt zo veel geleden, 
de mensen zijn zo bang, 

de toekomst is zo duister 
en ons geloof zo klein; 
o Jezus Christus, luister 
en laat ons niet alleen! 
  
3.Geef vrede, Heer, geef vrede, 
Gij die de vrede zijt, 
die voor ons hebt geleden, 
gestreden onze strijd, 
opdat wij zouden leven 
bevrijd van angst en pijn, 
de mensen blijdschap geven 
en vredestichters zijn. 

 
 Opwek. 689 (Spreek, o Heer) 

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. 
  
Leer ons Heer, uw volmaakte weg, 
echte need'righeid en gehoorzaamheid. 
Toets ons hart en ons denken nu 
in het heilig vuur van uw zuiverheid. 
In geloof zien wij dan uw majesteit 
en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid. 
Woord van hoop, dat ons leven deed, 
overwinning geeft over ongeloof. 
  
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. 
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. 

 

 Leefregel  
 
Psalm 82 :2 (OB) 

 2.Toont aller goden God te vrezen;  
    Doet recht aan armen en aan wezen, 
    Rechtvaardigt hem,die billijk klaagt, 
    Verdrukt of arm uw hulpe vraagt;  
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Verlost geringen uit hun lijden,  
En wilt behoeftigen bevrijden, 
Rukt z' uit der goddelozen hand;  
Gerechtigheid verhoogt een land.  

 
Gebed  

 
Lezing door een gemeentelid 
 
Bijbellezing: Genesis 44 :1-17 

Tekst: Genesis 44 :12B  
 
Kindermoment:  
 
Opwek kids 211  
Refrein: 
Onder, boven, voor en achter, 
God is altijd bij mij. 
Onder, boven, voor en achter, 
God is om mij heen. 

  
Al vlieg ik met het vliegtuig  
naar een heel ver land 
of vaar ik naar een eiland  
met een prachtig strand. 
Al loop ik naar de buurvrouw  
aan de overkant; 
ik ben nooit in mijn eentje, 
want… 

  
(Refrein) 

  
Al ga ik naar mijn oma  
met de trein en bus 
of speel ik op het schoolplein  
met mijn broer en zus. 
Al loop ik voor mijn moeder  
naar de brievenbus; 
God is altijd bij mij, 
dus… 

  
(Refrein) 
 

Psalm 133 :1,2 en 3 (OB) 
1.Ai, ziet, hoe goed, hoe lief'lijk is 't, dat zonen 
Van 't zelfde huis, als broeders samen wonen, 
Daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd; 
't Is als de zalf op 's Hogepriesters hoofd, 
De zalf, waarmee hij is aan God gewijd, 
Die door haar reuk het hart verblijdt. 
 
2.Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen,  
Als d' olie, die, van Arons hoofd gedropen, 
Zijn baard en klederzoom doortrekt; 
Z' is als de dauw, die Hermons kruin bedekt, 
Die Sions top met vruchtbaar vocht besproeit, 

En op zijn bergen nedervloeit. 
 
3.Waar liefde woont, gebiedt de HEER' den zegen: 
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, 
En 't leven tot in eeuwigheid.  
 
Preek.  
 
Lied 859 (geheel)LB2013 
1.Schuldig staan wij voor U, Heer, 
schuldig, onweersproken. 
Tel de duizendmaal dat wij 
U hebben ontbroken. 
Zie ons aan: / onze naam 
had Gij opgeschreven 
in uw boek des levens. 
  
2.Doorgang hebben wij ontzegd 
aan wie wilden leven, 
mensen keer op keer ontrecht, 
steen voor brood gegeven, 
God, blijf Gij / toch nabij: 
dat Gij ons verleden 
nieuw herschrijft met vrede! 
  
3.Zwijgend in de eigen schuld 
duchten wij het duister. 
Gij onthult ons uw geduld 
als uw liefde luistert. 
Wil de klacht / dat de nacht 
dood loopt in ons vragen, 
verre van ons dragen. 
  
4.Onze ontrouw hebt Gij ver 
achter U geworpen. 
Gij verheft uw aangezicht 
als de nieuwe morgen. 
Uw gericht / schept ons licht, 
waar wij onze wegen 
kiezen met uw zegen. 
 
Dankzegging en voorbede 
 
Bijdrage: Compassion (Reni en Elisa Krijgsma) 
 
Collecten:  
1e Compassion 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Lied 1005 (LB2013) 
1.Zoekend naar licht hier in het duister,   
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 
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Refrein: 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
  
2.Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 
 
Refrein: 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
  
3.Zoekend naar brood lijden zij honger, 
zoekend naar water lijden zij dorst. 
Maak ons uw brood, breek ons voor allen, 
U bent de vredevorst. 
 
Refrein 
 
4.Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Maak ons een huis van levende stenen, 
schuilplaats door U gebouwd. 
 
Refrein 
 
5.Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is. 
 
Refrein 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
Zegen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


