
Morgendienst 
1 oktober 2017 

Bevestiging ambtsdragers 
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Welkom en mededelingen 
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Samenzang 
Hoe lieflijk, hoe goed is mij HEER 

Psalm 84:1 en 3 
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Psalm 84:1 

 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. 
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Psalm 84:3 

 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. 
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Stil gebed 
Votum en Groet 
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Samenzang: 
Wie zult Gij noden in uw tent 

Psalm 15: 1 en 4 
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Psalm 15:1 

 Wie zult Gij noden in uw tent, 
wie op uw heilge berg doen wonen? 
Hem die, o HEER, uw recht niet schendt, 
in heel zijn wandel U erkent, 
die zult Gij U een gastheer tonen. 
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Psalm 15:4 

 Wie mag te gast zijn in uw tent, 
wie zult Gij drank en voedsel reiken? 
Die onomkoopbaar 't recht erkent 
van ieder die zich tot hem wendt. 
Nooit zal hij wanklen en bezwijken. 
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Schuldbelijdenis 
en zegen over de dienst 
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Leefregel: 
Leviticus 19:1-18 
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Zingen: 
Heilig, heilig, heilig 

Gezang 457: 1,2,3 en 4 
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Gezang 457:1 

 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die een in wezen zijt. 
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Gezang 457:2 

 Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden, 
werpen aan de glazen zee 
 hun gouden kronen neer.  
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden  
al uwe eng'len, onvolprezen Heer. 
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Gezang 457:3 

 Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,  
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.  
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,  
een en al vuur en liefde en majesteit. 
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Gezang 457:4 

 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die een in wezen zijt. 
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Bevestiging Ambtsdragers 
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Samenzang met band: 
U leert me lopen op het water 

Opwekking 789 

18 



Opwekking  789 (1/7) 

 U leert me lopen op het water, 
de oceaan is weids en diep. 
U vraagt me alles los te laten, 
daar vind ik U en ik twijfel niet. 
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Opwekking  789 (2/7) 

 Refrein:  
En als de golven overslaan, 
dan blijf ik hopen op uw Naam. 
Mijn ziel vindt rust, 
want in de storm bent U dichtbij. 
Ik ben van U en U van mij. 
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Opwekking  789 (3/7) 

 De diepste zee is vol genade. 
Uw sterke hand, die houdt mij vast. 
En als mijn voeten zouden falen, 
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand. 
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Opwekking  789 (4/7) 

 Refrein:  
En als de golven overslaan, 
dan blijf ik hopen op uw Naam. 
Mijn ziel vindt rust, 
want in de storm bent U dichtbij. 
Ik ben van U en U van mij. 
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Opwekking  789 (5/7) 

 Geest van God,  
leer mij te gaan over de golven, 
in vertrouwen U te volgen, 
te gaan waar U mij heen leidt. 
Leid me verder dan mijn  
 voeten kunnen dragen. 
Ik vertrouw op uw genade, 
want ik ben in uw nabijheid. 
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Opwekking  789 (6/7) 

 Geest van God,  
leer mij te gaan over de golven, 
in vertrouwen U te volgen, 
te gaan waar U mij heen leidt. 
Leid me verder dan mijn  
 voeten kunnen dragen. 
Ik vertrouw op uw genade, 
want ik ben in uw nabijheid. 
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Opwekking  789 (7/7) 

 Refrein:  
En als de golven overslaan, 
dan blijf ik hopen op uw Naam. 
Mijn ziel vindt rust, 
want in de storm bent U dichtbij. 
Ik ben van U en U van mij. 
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Gebed om verlichting van de 
Geest 
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Kinderen gaan naar de 
nevendienst 

27 



Schriftlezing: 
1 Petrus 1:13-21 

28 



Samenzang: 
Grote God, Gij hebt het zwijgen 

Gezang 329: 1,2 en 3 
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Gezang 329:1 

 Grote God, Gij hebt het zwijgen 
met uw eigen,  
met uw lieve stem verstoord.  
Maak de weg tot U begaanbaar,  
wees verstaanbaar;  
spreek Heer, uw gemeente hoort. 
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Gezang 329:2 

 Heer, uw boodschap staat geschreven,  
ons ten leven,  
maak uw schrift het levend woord.  
Zie het boek van uw behagen  
opgeslagen;  
spreek Heer, uw gemeente hoort. 
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Gezang 329:3 

 Roep ons uit de doodse dalen  
waar wij dwalen,  
door een vreemde stem bekoord.  
Breng ons naar de heil'ge stede  
van uw vrede.  
Spreek Heer, uw gemeente hoort. 
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Preek 
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Samenzang met band: 
Heilig bent U God 

Opwekking 762 
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Opwekking  762 (1/6) 

 Zing voor zijn naam 
want hier wil Hij ons horen. 
Zing voor zijn naam 
met alle mensen 
die hier samen zingen voor zijn eer, 
die hier samen zingen voor zijn eer. 
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Opwekking  762 (2/6) 

 Refrein: 
Heilig bent U, God. 
Heilig is uw naam, 
machtig mooi, Heer, wonderbaarlijk, 
wat U voor ons doet. 
Heel uw schepping, Heer, 
komt terug naar U en zingt uw eer. 
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Opwekking  762 (3/6) 

 De lucht, het land, 
de zee, en wat daarin is, 
heel het heelal, 
te groot voor stervelingen. 
Wij zijn allen in zijn hand. 
Heel de schepping houdt Hij in zijn hand. 
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Opwekking  762 (4/6) 

 Refrein: 
Heilig bent U, God. 
Heilig is uw naam, 
machtig mooi, Heer, wonderbaarlijk, 
wat U voor ons doet. 
Heel uw schepping, Heer, 
komt terug naar U en zingt uw eer. 
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Opwekking  762 (5/6) 

 U bent ‘Ik Ben’ 
zonder begin of einde, 
U was, U bent 
en U zult altijd blijven. 
Ik ben veilig in uw hand. 
Ik ben veilig in uw hand. 
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Opwekking  762 (6/6) 

 Refrein: 
Heilig bent U, God. 
Heilig is uw naam, 
machtig mooi, Heer, wonderbaarlijk, 
wat U voor ons doet. 
Heel uw schepping, Heer, 
komt terug naar U en zingt uw eer. 
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Dankgebed en voorbede 
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Collecte 
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Samenzang met band: 
Stil, mijn ziel wees stil 

Opwekking 717 
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Opwekking  717 (1/7) 

  Stil mijn ziel wees stil, 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds 
Hij is er bij, 
in je beproevingen en zorgen. 
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Opwekking  717 (2/7) 

 Refrein: 
God U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wankelen 
Vredevorst vernieuw een 
vaste geest binnen in mij 
die rust in U alleen 
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Opwekking  717 (3/7) 

 Stil mijn ziel wees stil 
en dwaal niet af 
dwars door het dal zal Hij je leiden 
stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding 
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Opwekking  717 (4/7) 

 Refrein: 
God U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wankelen 
Vredevorst vernieuw een 
vaste geest binnen in mij 
die rust in U alleen 
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Opwekking  717 (5/7) 

 Stil mijn ziel wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft 
wacht wacht op de Heer 
de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt 
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Opwekking  717 (6/7) 

 Refrein: 
God U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wankelen 
Vredevorst vernieuw een 
vaste geest binnen in mij 
die rust in U alleen 
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Opwekking  717 (7/7) 

 God U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wankelen 
Vredevorst vernieuw een 
vaste geest binnen in mij 
die rust in U alleen 
die rust in U alleen 
die rust in U alleen 
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Zegen 
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Middagdienst: 
16:30 De Rank 

Ds G. J. Klapwijk 
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