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Zondag  19 mei 2019 avonddienst 
      Organist Anton de Jager 
 Voorganger in deze dienst  is 
            Ds. P.A. Verbaan 
 
Welkom/afkondigingen 
 
Psalm 63 :1 en 4  (NB) 
1.Mijn God,Gij zijt mijn toeverlaat, 
Naar U,Heer, strekt zich mijn verlangen. 
Mijn hart wil niets dan U ontvangen, 
die leven zijt en leven laat. 
O Heer, mijn ziel en zinnen smachten 
en dorsten naar U in een land, 
waarop de zon verzengend brandt,- 
schenk Gij mijn leven nieuwe krachten. 
 
4.Maar die mij naar het leven staan, 
zij zullen 't met de dood betalen; 
Gij laat door 't zwaard hen achterhalen, 
jakhalzen vallen op hen aan. 
God maakt een eind aan alle leugen, 
maar heil de mens,die bij Hem zweert! 
Š  IN God wiens waarheid triomfeert 
zal Isrels koning zich verheugen. 
 
Stil gebed 
 
Psalm 111 :2 en 5 (LB) 
2.Zijn doen is louter majesteit,  
zijn luister, zijn gerechtigheid  
houdt eeuwig stand, blijft eeuwig gelden.  
Genadig en barmhartig is  
de Heer, en zijn gedachtenis  
eeuwig waar Hij zijn daden stelde.  
  
5.Zijn volk heeft Hij voorgoed bevrijd  
en zijn verbond staat voor altijd,  
een licht hoog op de berg ontstoken.  
Heilig en zeer te duchten is  
zijn naam in de geschiedenis.  
Nooit wordt wat Hij belooft verbroken.  
 
Geloofsbelijdenis 
 
Gezang 229 :1,2 en 3 (B38) 
1.Laat m' in U blijven, groeien, bloeien, 
o Heiland, die de wijnstok zijt! 
Uw kracht moet in mij overvloeien, 
of 'k ben een wis verderf gewijd. 
Doorstroom, beziel en zegen mij, 
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij. 
 

 

 

2.Ik kan mijzelf geen wasdom geven: 
niets kan ik zonder U, o Heer. 
In uw gemeenschap kiemt er leven 
en levensvolheid meer en meer. 
Uw Geest zij in mij uitgestort; 
de rank, die U ontvalt, verdort. 

 
3.Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden, 
'k blijf d' uw' altijd, blijf Gij de mijn'! 
Uw liefde moet alom mij leiden, 
uw leven moet mijn leven zijn, 
uw licht moet schijnen in mijn huis 
bij kruis naar kracht, en kracht naar kruis. 

 
Gebed 

 
 1e Bijbellezing: Psalm 91 
 

Hemelhoog 228 :1 en 3 
1.Heer, ik hoor van rijke zegen, 
die Gij uitstort keer op keer; 
laat ook van die milde regen 
dropp’len vallen op mij neer. 
Ook op mij, ook op mij, 
dropp’len vallen ook op mij. 

 
3.Heil’ge Geest, wil niet voorbij gaan: 
Gij geeft blinden d' ogen weer! 
Wil, o wil nu bij mij stilstaan. 
Werk in mij met kracht, o Heer! 
Ook in mij, ook in mij, 
werk ook door uw kracht in mij! 

 
 2e  Bijbellezing 1 Cor.15 :35 -49 
 
 Hemelhoog 228 : 4 en 6  
 4.Wil m' o Heiland, niet voorbij gaan. 

Doe mij leven U nabij; 
zie mij zuchtend aan uw zij staan; 
roept Gij and’ren, roep ook mij. 
Ja, ook mij, ja ook mij; 
roept Gij and’ren, roep ook mij. 

 
6.Ga mij niet voorbij, o Herder! 
Maak mij gans van zonden vrij. 
Vloeit de stroom van zegen verder, 
zegen and’ren, maar ook mij. 
Ja, ook mij, ja ook mij, 
zegen and’ren, maar ook mij. 

 
 Verkondiging  
 

Lied 91a (LB 2013) 
1.Wie in de schaduw Gods mag wonen 
hoeft niet te vrezen voor de dood. 
Zoek je bij Hem een onderkomen – 
dan wordt zijn vrede jou tot brood. 
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God legt zijn vleugels van genade 
beschermend om je heen als vriend 
en Hij bevrijdt je van het kwade, 
opdat je eens geluk zult zien. 
 
2 .Engelen zendt Hij alle dagen 
om jou tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen je op handen dragen 
door een woestijn van hoop en pijn. 
Geen bange nacht zal je doen beven, 
geen ziekte waar een mens van breekt. 
Lengte van leven zal God geven, 
rust aan de oever van een beek. 
 
3 .Geen duister zal je overvallen, 
er is een licht dat eeuwig brandt. 
Duizenden doden kunnen vallen, – 
jij blijft geschreven in Gods hand. 
God is een schild voor zijn getrouwen 
die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om hun tranen heen. 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Collecten:  
1e Werk van de diaconie (Gehandicaptenproject) 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied:  Psalm 84 :3 en 6 (LB) 
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. 
 
6.Want God onze Heer die ons mild 
bestraalt als zon, beschermt als schild, 
zal in genade ons verhogen. 
Zijn hand onthoudt het goede niet 
aan wie oprecht Hem hulde biedt 
en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 
Heer, die het al in handen houdt, 
welzalig die op U vertrouwt. 
 
Zegen  

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 


