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LIEDERENBLAD    
Zondag  4 augustus 2019 avonddienst 
         Organist Thom Hesseling 
      Voorganger in deze dienst  is 
                 Ds. F. Verboom 
 
Welkom/afkondigingen 
 
Psalm 84:1 (NB) 
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. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Psalm 89 :1 en 4  (NB) 
1.Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 
des Heren milde gunst, het werk aan ons 
geschied. 
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende 
geslachten 
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U 
verwachten. 
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 

 
4.Wie is van al wat leeft, o God, aan U gelijk? 
Met trouw zijt Gij omgord, grootmachtig is uw rijk. 
De overmoed der zee, haar trots kunt Gij 
vertreden, 
de golven en de wind brengt uw bevel tot vrede. 
Wat ooit aan vijandschap de kop heeft 
opgestoken 
is door uw sterke arm geslagen en gebroken. 
 
Gebed  
  
Psalm 67 :1 en 2 (OB) 
1.D' algoede God zij ons genadig,  
En zegen' ons met overvloed;  
Hij doe Zijn aangezicht gestadig, 
Ons lichten en Hij zij ons goed;  
Opdat elk genegen,  
Zich aan Uwe wegen,  
Op deez' aarde wenn';  
En de blinde heiden,  
Nu van God gescheiden,  
Eens Uw heil erkenn'.  
  
 
 

 2.De volken zullen U belijden,  
    O God, U loven al te zaâm.  
    De landen zullen zich verblijden,  
    En juichen over Uwen Naam.  
    Volken zult Gij rechten,  
    Hunne zaak beslechten,  
    In rechtmatigheid;  
    Volken op deez' aarde,  
    Die Uw arm vergaârde,  
    Die Gij veilig leidt.  
 
 Bijbellezing: 1 Thessalonicenzen 2 :1-12 
   
 Lied 912 :1, 2, 3 en 6 (LB13) 

1.Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 

  
2.Neem mijn handen, maak ze sterk, 
trouw en vaardig tot uw werk. 
Maak dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van uw wet. 

  
3.Neem mijn stem, opdat mijn lied 
U, mijn Koning, hulde biedt. 
Maak, o Heer, mijn lippen rein, 
dat zij uw getuigen zijn. 

  
 6.Neem ook mijne liefde, Heer, 

'k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf en voor altijd 
ben ik aan U toegewijd. 

 
  Preek 
 
        Opwek.124 (Ik bouw op U) 

Ik bouw op U, mijn Schild 
en mijn Verlosser. 
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. 
Sterk in uw kracht, 
gerust in uw bescherming. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
Sterk in uw kracht, 
gerust in uw bescherming. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
  
Gelovend ga ik, 
eigen zwakheid voelend. 
En telkens meer 
moet ik uw kracht verstaan. 
Toch rijst in mij een lied 
van overwinning. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
Toch rijst in mij een lied 
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van overwinning. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 

  
Ik bouw op U, mijn Schild 
en mijn Verlosser. 
Gij voert de strijd, 
de huld' is U gewijd. 
In 't laatste uur 
zal 'k zegevierend ingaan 
in rust met U 
die mij hebt voortgeleid. 
In 't laatste uur 
zal 'k zegevierend ingaan 
in rust met U 
die mij hebt voortgeleid. 
 
Dankgebed 

 
Collecten:  
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: 838 :1 en 2 (LB13) 
1.O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 
  
2.Maak ons volbrengers van dat woord, 
getuigen van uw vrede, 
dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
wie afdwaalt met ons mede. 
Laat ons getrouw de weg begaan 
tot allen die ons verre staan 
en laat ons zonder vrezen 
de minste willen wezen. 

 
Zegen  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


