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LIEDERENBLAD    
Zondag  11 augustus 2019 avonddienst 
         Organist Wim Dijkens 
      Voorganger in deze dienst  is 
              Ds. J.S. Telgenhof 
 
Welkom/afkondigingen 
 
Psalm 146 :1 en 3 (OB) 
1.Prijs den HEER' met blijde galmen;  
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;  
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen 
Vrolijk wijden aan Zijn lof:  
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet,  
Hem verhogen in mijn lied.  
 
3.Zalig hij, die in dit leven,  
Jakobs God ter hulpe heeft;  
Hij, die door den nood gedreven,  
Zich tot Hem om troost begeeft;  
Die zijn hoop, in 't hach'lijkst lot,  
Vestigt op den HEER', zijn God.  
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Psalm 17 :3 en 8 (OB) 
3.Ik zet mijn treden in Uw spoor,  
Opdat mijn voet niet uit zou glijden.  
Wil mij voor struikelen bevrijden,  
En ga mij met Uw heillicht voor.  
Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten,  
Omdat G', o God, mij altoos redt.  
Ai, luister dan naar mijn gebed,  
En neig Uw oren tot mijn klachten. 
 
8.Maar ,blij vooruitzicht, dat mij streelt,  
Ik zal, ontwaakt, Uw lof ontvouwen;  
U in gerechtigheid aanschouwen;  
Verzadigd met Uw Godd'lijk beeld.  
 
Geloofsbelijdenis  
 
Joh. de Heer 5  
1Al de weg leidt mij mijn Heiland, 
wat verlangt mijn ziel dan meer? 
Zou ik immer aan Hem twijf'len, 
Die mij voortleidt, keer op keer? 
Zoete troost en zaal'ge vrede 
Heb ik steeds op Zijn bevel: 
'k Weet wat hier mij overkome, 
Hij maakt alle dingen wel. (bis) 

  
2.Al de weg leidt mij mijn Heiland, 
Troost geeft Hij tot in de dood. 
Als ik zwak ben in beproeving, 
sterkt Hij mij met 't hemels brood. 

Als mijn schreden soms gaan wank'len 
en mijn ziel van dorst versmacht,  
geeft Hij mij het levend water, 
en vernieuwt mijn levenskracht. (bis) 
  
3.Al de weg leidt mij mijn Heiland, 
door al 't aardse stormgebruis, 
en volkomen vreugde wacht mij 
in het zalig Vaderhuis. 
Als 'k mijn kroon, die Hij zal geven, 
aan Zijn voeten nederleg, 
zal mijn lied voor eeuwig wezen: 
"Jezus leidde m' al de weg." (bis) 

 
Gebed  

  
 Bijbellezing: Hebreeën 11 : 8 -22  
 
 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 
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. 

 
 

Verkondiging  “door het geloof” 
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Psalm 56 :5 en 6 
5.Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord;  
Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord. 
'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord;  
Wat sterv'ling zou mij schenden?  
Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden 
Mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden;  
Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, 
Door ijver aangespoord.  
 
6.Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood;  
Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot; 
Gij zijt voor mij een schild in allen nood;  
Gij hebt mijn smart verdreven.  
Uw dierb're gunst is m' altoos bijgebleven.  
'k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven.  
Zo word' door mij Zijn Naam altoos verheven; 
 
Dankgebed 
 
Collecten:  
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: ELB. 413 :1 en 3  
1.Lichtstad met uw paarlen poorten, 
wond're stad zo hoog gebouwd, 
nimmer heeft men op deze aarde, 
ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 
refrein 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
luist'ren naar zijn liefdesstem, 
daar geen rouw meer en geen tranen 
in het nieuw Jeruzalem. 

 
3.Schoon tehuis voor moede pelgrims, 
komend uit de zandwoestijn, 
waar zij rusten van hun werken 
bij de springende fontein.  
 
refrein 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
luist'ren naar zijn liefdesstem, 
daar geen rouw meer en geen tranen 
in het nieuw Jeruzalem. 
 
Zegen  

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 


