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  LIEDERENBLAD 
Zondagmorgen 6 november 2022  
Zendingszondag  
Voorganger: Ds. A. Visser 
Organist:  Anton 
Thema: “Bemoedigd uitgezonden” 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Opwek. 869 (Huis van gebed) 
Maak dit huis tot een huis van gebed,  
waar U tastbaar aanwezig bent;  
vol van uw glorie, vol van uw naam.  
Alles wordt stil,  
slechts één stem spreekt ons aan.  
Maak dit huis tot een huis van gebed.  
Maak dit huis tot een huis van gebed.  
 
Laat de beenderen weer leven, Heer.  
Wek ze op, als uw kerk profeteert;  
vol van uw glorie, vol van uw naam.  
 
Alles wordt stil,  
slechts één stem spreekt ons aan.  
Laat de beenderen weer leven, Heer.  
Laat de beenderen weer leven, Heer.  
 
Wij buigen neer voor U en wij verwachten U.  
Bouw de ruïnes op, herstel uw kerk, Heer!  
Kom stort uw Geest op ons,  
blaas ons nieuw leven in,  
want wij verlangen naar herleving, Jezus.  
 
Zet uw kerk weer in vuur en vlam,  
Heilig God, dat ons hart weer brandt;  
vol van uw glorie, vol van uw naam.  
Alles wordt stil,  
slechts één stem spreekt ons aan.  
Zet uw kerk weer in vuur en vlam.  
Zet uw kerk weer in vuur en vlam.  
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Lofprijzing: Psalm 134 :1 en 2  (OB) 
1.Looft, looft nu aller heren HEER', 
Gij zijne knechten, geeft Hem eer, 
Gij, die des nachts Zijn huis bewaakt 
En voor Zijn dienst in ijver blaakt! 
 
2.Heft uwe handen naar omhoog, 
Slaat naar het Heiligdom uw oog, 
En knielt eerbiedig voor Hem neer: 
Looft, looft nu aller heren HEER'! 
 
 
 
 

Hemelhoog 672 (2x) 
Kom en help ons oogsten, 
dat Gods rijk zal komen. 
Wie met tranen zaaien, 
maaien met gejuich. 
Werkers bindt uw schoven, 
want de Allerhoogste 
roept ons om te oogsten, 
voor zijn rijk. 
 
Leefregel 
 

Sela (Heer wijs mij uw weg) 
Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 
  
Heer, leer mij uw weg, die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, het donker is, 
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. 
  
Heer, leer mij uw wil aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en Geest mijn hart en leven 
aan. 
  
Heer toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft. 
 
Gebed  

 

Lezing door een gemeentelid 

 

Bijbellezing:  Psalm 96 en Matth.28 :16-20 

           Tekst: Matth.28 :-20 

 

Psalm 96 :1 en 9 (OB) 
1.Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE;  
Zing, aarde, zing dien God ter ere;  
Looft 's HEEREN Naam met hart en mond;  
Vermeldt Zijn heil op 't wereldrond ;  
Dat dag aan dag Zijn roem vermeêre. 

 
9.'t Juich al voor 't Aangezicht des HEEREN. 
Hij komt, die d' aarde zal regeren  
En richten vol van majesteit:  
De wereld zal gerechtigheid,  
Het mensdom Zijne waarheid eren.  
 
Moment voor de kinderen 
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  LIEDERENBLAD 
 
Opwek. Kids 213  
Ik neem even de tijd  
om met U te praten, 
even met U alleen. 
Ik neem even de tijd  
om bij U te zijn, Heer, 
niemand om me heen. 

  
Ik neem even de tijd  
om naar U te luist'ren 
en stil te zijn voor U. 
Ik neem even de tijd  
om uw stem te horen, 
Heer, ik luister nu. 

  
Refrein: 
Spreek Heer, ik luister, 
uw dienstknecht hoort. 
Spreek Heer, ik luister, 
ik luister naar uw Woord. 
  
Ik neem even de tijd,  
ik wil U aanbidden, 
God van liefde en trouw. 
Ik neem even de tijd, 
omdat ik wil zeggen 
dat ik van U hou. 

  
Ik neem even de tijd  
om uw Woord te lezen 
dat U gegeven heeft. 
Ik neem even de tijd  
zodat U kunt spreken 
door uw Woord dat leven geeft. 

  
(Refrein) 
 
U neemt altijd de tijd 
om naar mij te luist'ren, 
er gaat nooit een moment voorbij 
dat U even geen tijd heeft 
want op elk moment, Heer, 
staat U klaar voor mij. 

  
(Refrein 2x) 
 
Preek 
 
Weerklank 45 :1,2 en 3  
1.Hoor! Een woord van eeuwig 
leven –  
Christus die ten hemel vaart 
Mij is alle macht gegeven  
in de hemel en op aard;  
gaat vertolken alle volken  
wat u werd geopenbaard! 

 

2. Doop hen in de naam des 
Heren,  
Vader, Zoon en heil’ge Geest;  
dat zij mijn geboden leren,  
trouw en liefde allermeest. 
 
Roep hen op zich om te keren,  
roept hen tot het bruiloftsfeest!  
 
3. Ik ben met u, alle dagen,  
nu en tot in eeuwigheid!  
Van mijn rijk zult gij gewagen –  
ga dan heen, ga wereldwijd; 
als u valt, zal Ik u dragen,  
Ik ben met u, voor altijd! 
 
Judith Stegeman:  
zal iets vertellen over haar werk bij Operatie 
Mobilisatie 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Collecten: 
1e Najaarszendingscollecte GZB 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Lied 967 :1, 2, 6 en 7 (LB.2013)  
1.Zonne der gerechtigheid, 
ga ons op in deze tijd, 
opdat al wat leeft de dag 
in uw kerk aanschouwen mag. 
Erbarm U, Heer. 
  
2.Wek de dode christenheid 
uit haar zelfverzekerdheid; 
zend uw stralen overal, 
dat de aarde U loven zal. 
Erbarm U, Heer. 
 
6.Laat ons zo uw heerlijkheid 
zien in deze donk're tijd, 
opdat wij nu en voortaan 
trouw U ter beschikking staan. 
Erbarm U, Heer. 
  
7.Alle eer en macht en kracht 
worde, Heer, U toegebracht; 
heel de mensheid stemme saam 
in de drieklank van uw naam. 
Erbarm U, Heer. 
 
Zegen  
 
 
 
 
 
 


