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  LIEDERENBLAD 
Zondagmorgen 20 november 2022  
Eeuwigheidszondag  
Voorganger: Ds. R.J. Kranen 
Organist: Kees 
Thema: “Eén stap” 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 84 :1 (NB) 
1.Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Psalm 84 :3 (NB) 
3.Welzalig die uit uw kracht leeft, 
die naar uw tempel zich begeeft, 
zijn hart wijst hem de rechte wegen. 
Zij trekken op van overal 
en, gaat het door het dorre dal, 
dan valt op hen een milde regen. 
Ja, in het hart van de woestijn  
ontspringt een heldere fontein. 
 
Verootmoedigingsgebed 
 
Genadeverkondiging 
 
Jh.de Heer.217  
1.Koning van hemel, zee en aard', 
nimmer het luist' ren moe, 
U hebt Uw leven niet gespaard, 
stond zelfs de kruisdood toe. 

  
Refrein: 
Laat mij het nooit vergeten, Heer, 
Uw lijden gaf mij 't leven weer, 
Uw liefde is zó groot voor mij; 
maakt mij voor eeuwig vrij. 

  
2.Koning, Die diep vernederd is, 
van alle glans ontdaan, 
van alle hulp verstoken is, 
tot in het graf gegaan. 

  
Refrein: 

 
 

 
3.Dankbaar voor al Uw liefd' en trouw, 
wil ik U dienen Heer, 
brengen mijn gaven vol berouw, 
maar 't zijn slechts schulden Heer! 

  
Refrein: 

 
4.Als ik probeer mijn eigen last 
zelf eens te dragen, Heer, 
zegt U en houdt mijn handen vast: 
"Leg dat maar bij Mij neer!" 

  
Refrein: 
Laat mij het nooit vergeten, Heer, 
Uw lijden gaf mij 't leven weer, 
Uw liefde is zó groot voor mij; 
maakt mij voor eeuwig vrij. 
 
Gebed 
 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
Kinderlied (help mij om stil te zijn) 
Begeleiding via You Tube 
 
Lezing door een gemeentelid 

 
Bijbellezing: Daniel 12 :5 -13 (NBV) 
 
Gezang 300 :1,4 en 5 (LB1973) 
1.Eens, als de bazuinen klinken 
uit de hoogte, links en rechts, 
duizend stemmen ons omringen, 
ja en amen wordt gezegd, 
rest er niets meer dan te zingen, - 
Heer, dan is uw pleit beslecht. 

  
4.Als de graven openbreken 
en de mensenstroom vangt aan 
om de loftrompet te steken 
en uw hofstad in te gaan: 
Heer, laat ons dan niet ontbreken, 
want de traagheid grijpt ons aan. 

  
5.Mensen, komt uw lot te boven, 
wacht na dit een ander uur, 
gij moet op het wonder hopen 
dat gij oplaait als een vuur, 
want de Geest zal ons bestoken, 
nieuw wordt alle creatuur. 
 
Verkondiging 
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Gezang 118 (LB1973) 
1.Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aard' en hemel zingen, 
verkwik mij met uw heilge gloed. 
Kom met uw zachte glans doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed! 

  
2.Vervul, o Heiland, het verlangen, 
waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Blijf in uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik uwe troost ervaren: 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 

 
Gedenken overledenen 
 
Kort moment van stilte 
 
Gezang 91 :1 en 2 (LB1973) 
1.Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, 
of sterft zichzelf, wij zijn met Christus één. 
Wanneer wij leven leven wij voor Hem, 
wanneer wij sterven horen wij zijn stem. 
In leven en in sterven weten wij: 
wij zijn geboren in zijn heerschappij. 

  
2.Immers daarom is Hij ons voorgegaan 
is Hij gestorven, is Hij opgestaan. 
Daarom werd Hij weer levend, zie Hij leeft 
opdat Hij ons met Hem het leven geeft. 
En levenden en doden allebei 
zijn onderworpen aan zijn heerschappij 
 
Iedereen gaat zitten 
 
Luisterlied (ik zal voor je bidden) 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Opwek. 733 (tien duizend redenen) 
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. 
 
Zegen  
 
Beantwoord met gez. 456 :3 
3.Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


