Liederen Goede Herderkerk – ds. M. van Leeuwen (Hierden)

Psalm 125 vers 2
Gelijk 't gebergt', dat, hoog gerezen,
Om Salem ligt gespreid,
Zo is, in eeuwigheid,
De HEER' rondom hen, die Hem vrezen;
Rondom Zijn volk, 't welk Hij wil hoeden
Voor tegenspoeden.
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Wie is een God, aan U gelijk,
– zo waard te zijn geprezen –
die door zo menig liefdeblijk
ons opwekt U te vrezen?
U zond, o Heer, Uw Geest ons neer,
door wie wij in U roemen,
U Abba, Vader, noemen.

Schriftlezingen;

Efeze 2: 1-10

Psalm 21 vers 5 en 6
Hoe groot en schitt’rend is zijn eer,
Door 't heil, aan hem bewezen!
Hoe is zijn roem gerezen!
O alvermogend’ Opperheer,
Wat glans, wat majesteit.
Hebt Gij dien Vorst bereid!
Gewis, Gij zult, all' eeuwen door
Hem met Uw gunst verzellen,
En tot een zegen stellen.
Ja, Gij geleidt hem op het spoor
Der vreugde, bij het licht
Van 't Godd'lijk aangezicht.

Psalm 95 vers 3 en 4
Zijn’ is de zee, z' is door Zijn kracht,
Met al het droge voortgebracht;
't Moet alles naar Zijn wetten horen.
Komt, buigen w' ons dan biddend neer;
Komt, laat ons knielen voor den HEER',
Die ons gemaakt heeft en verkoren.
Want Hij is onze God, en wij
Zijn 't volk van Zijne heerschappij,
De schapen, die Zijn hand wil weiden.
Zo gij Zijn stem dan heden hoort,
Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord;
Verhardt u niet, maar laat u leiden.

Weerklank lied 475
Wie is een God, aan U gelijk,
vol liefde, vol genade,
die ons, gezonken in het slijk,
met gunsten overlaadde?
De zondemacht week voor uw kracht,
uw Zoon, voor ons geboren,
redde wie was verloren.
Wie is een God, aan U gelijk,
kan zoveel liefde tonen?
Uw Zoon verliet het hemelrijk
en Hij kwam bij ons wonen.
Gerechtigheid werd ons bereid:
verlossing, licht en leven
werd ons in Hem gegeven.

Preek

Op Toonhoogte 182
Genade, zo oneindig groot,
dat ik, die ’t niet verdien,
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan ’k zien.
Genade, die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook, als ik mij tot Hem keer,
dat God mij nooit verlaat.
Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.
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Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.
Dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.

Psalm 68 vers 10
Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons 't eeuwig, zalig leven;
Hij kan, en wil, en zal in nood,
Zelfs bij het naad’ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.
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