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Liturgie 3 november 2019, Bart Visser 

 

Zingen Hemelhoog 495 Votum en Groet  

 

Onze hulp en onze verwachting 

is van God, onze Heer. 

Hij die alles maakte, 

laat niet los wat Hij begon. 

 

Genade en vrede 

van God, de Vader; 

door Jezus, zijn Zoon, Immanuël. 

Hij woont met zijn Geest in ons.  

Hallelujah, hallelujah, amen! 

 

Mededelingen en afkondigingen    

 

Votum en groet 

 

Zingen Hemelhoog 594 Hij is verheerlijkt 

  

Hij is verheerlijkt,  

als Koning verheven zo hoog, 

‘k zal Hem prijzen. 

Hij is verheerlijkt, voor eeuwig verheerlijkt 

en ik verhoog zijn naam. 

 

Hij is mijn God, 

zijn waarheid houdt eeuwig stand. 

Hemel en aard’, 

verheugen zich in zijn naam. 

Hij is verheerlijkt, als Koning verheven zo hoog. 
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Zingen Gezang 323: 1, 2 ,3, 4 

 

1   God is tegenwoordig, God is in ons midden, 

laat ons diep in 't stof aanbidden. 

God is in ons midden, laat nu alles zwijgen 

alles in ons voor Hem neigen. 

Wie de stem heft tot Hem 

sla de ogen neder, 

geve 't hart Hem weder. 

 

2   God is tegenwoordig, die in 't licht daarboven 

dag en nacht de engelen loven. 

Heilig, heilig, heilig, zingen Hem ter ere 

al de hoge hemelsferen. 

Laat o Heer, U ter eer, 

ons lied ook U prijzen, 

lof en dank bewijzen. 

 

3   Gaarne laat ik varen alle ijdelheden, 

alle aardse vreugd en vrede. 

Wil en wens begeeft mij, 

ziel en lijf en leven 

zij geheel aan U gegeven. 

Ja Gij zijt voor altijd 

onze God en Here. 

U zij lof en ere. 

 

4   Koning in de hemel, kon ik U maar prijzen, 

U volkomen eer bewijzen. 

Kon ik als een engel eeuwig opgetogen 

naar U zien met eigen ogen. 

Laat mij nu reeds aan U 

alles mogen geven, 

lieve God, mijn leven. 



 

3 
 

Zingen Hemelhoog 667 Wees stil voor het aangezicht van God 
 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
aanbid Hem met eerbied en ontzag 
en kniel nu voor Hem neer; 
die zelf geen zonde kent 
en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
  
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
waar Hij verschijnt met vuur; 
een eeuwigdurend licht 
straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
  
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft 
en ons genezing brengt; 
niets is onmogelijk 
voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 

 

Gebed   

 

Zingen Hemelhoog 625 Zingen maakt blij 

 

Zing, zing, zingen maakt blij 

Zingen van Jezus vrolijk en blij. 

Zing, zing, zingen maakt blij. 
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Zingen van Jezus vrolijk en blij 

 

1. God is zo goed voor jou en voor mij 

 Pieker dus niet, wees dankbaar en blij. 

 God heeft je lief en daarom zegt Hij: 

 Ben je soms moe, kom dan maar bij Mij.   

 

Zing, zing, zingen maakt blij 

Zingen van Jezus vrolijk en blij. 

Zing, zing, zingen maakt blij. 

Zingen van Jezus vrolijk en blij 

 

2. Ben je alleen en heb je verdriet, 

 lijkt het soms net of niemand je ziet, 

 kijk dan omhoog, de hemel is blauw. 

 Weet je dat God zijn Zoon gaf voor jou?  

 

Zing, zing, zingen maakt blij 

Zingen van Jezus vrolijk en blij. 

Zing, zing, zingen maakt blij. 

Zingen van Jezus vrolijk en blij 

 

3. Zing maar in huis, op school  en op straat 

 en je zult zien hoe goed alles gaat. 

 Wees maar niet bang, want Jezus belooft: 

 ’Ik ben bij jou als jij maar gelooft.   

 

Zing, zing, zingen maakt blij 

Zingen van Jezus vrolijk en blij. 

Zing, zing, zingen maakt blij. 

Zingen van Jezus vrolijk en blij 
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Zingen Hemelhoog 26 Zing een nieuw lied  

 

Zing, zing, zing een nieuw lied voor de HEER, 

iedere dag. 

Zing, zing, zing een nieuw lied voor de HEER. 

Zing overal. 

Laat het horen, dat de HEER ons redt! 

 

Ontzettend groot is hij. 

Hij zal altijd groter zijn. 

Een mensengod zegt niks, 

maar Gods werk zegt hoe hij is. 

Zijn ogen stralen, 

zijn huis is schitterend mooi. 

 

Zing, zing, zing een nieuw lied voor de HEER, 

iedere dag. 

Zing, zing, zing een nieuw lied voor de HEER. 

Zing overal. 

Laat het horen, dat de HEER ons redt! 

 

Leef in bewondering, 

geef vertrouwen aan de HEER. 

Erken zijn overmacht, 

leg geschenken bij hem neer. 

Hij leidt de wereld, 

hij wijst de volken hun plaats. 

 

Zing, zing, zing een nieuw lied voor de HEER, 

iedere dag. 

Zing, zing, zing een nieuw lied voor de HEER. 

Zing overal. 

Laat het horen, dat de HEER ons redt! 
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Hemel en aarde wees blij, 

laat de zeeën bruisen, 

de bloemen wuiven. 

Bomen, geef een staande ovatie. 

Juich voor de HEER, want hij komt. 

Hij spreekt recht op aarde, 

regeert rechtvaardig. 

Hij verbindt ons weer met elkaar. 

 

Zing, zing, zing een nieuw lied voor de HEER, 

iedere dag. 

Zing, zing, zing een nieuw lied voor de HEER. 

Zing overal. 

Laat het horen, dat de HEER ons redt! 

 

Schriftlezing Efeze 5:18-19  
16Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd.17Wees 

niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer 

wil.18Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de 

Geest u vervullen19en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen 

die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de 

Heer20en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van 

onze Heer Jezus Christus. 

 

Verkondiging Wat we leren van Jezus door te zingen 

 

Zingen Hemelhoog 609 Machtig God, sterke Rots  

 

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. 
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Prijs de Vader, prijs de Zoon. 

Prijs de Geest die in ons woont. 

Prijs de Koning der eeuwigheid. 

Prijs hen tot in eeuwigheid. 

 

Gebed 

 

Bijdrage Rachel Mak over actie Expeditie Zuid-Sudan 

 

Collecte  

 

Zingen Gezang 281 Jezus zal heersen waar de zon 

 

1   Jezus zal heersen waar de zon 

gaat om de grote aarde om, 

de maan zijn lichte banen trekt, 

zover het verste land zich strekt. 

 

2   Het lied in alle talen zal 

zijn liefde loven overal, 

en uit de kindermond ontspringt 

de lofzang die zijn naam omringt. 

 

3   Zijn rijk is volle zaligheid, 

wie was gevangen wordt bevrijd, 

wie moe was komt tot rust voorgoed, 

wie arm was leeft in overvloed. 

 

4   Laat loven al wat adem heeft 

de koning die ons alles geeft. 

O aarde om dit nieuw begin 

stem met het lied der eng'len in. 

 

Zegen   


