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LIEDERENBLAD    
Zondag  15 september 2019 avonddienst 
      Viering en dankzegging H.A. 
           Organist Wim Dijkens 
      Voorganger in deze dienst  is 
              Ds. J.S. Telgenhof 
    
Welkom/afkondigingen 
 
Psalm 91 :1 en 2 (LB) 
1.Heil hem wien God een plaats bereidt 
in zijn verheven wo-ning; 
hij overnacht in veiligheid 
bij een almachtig ko-ning. 
Ik zeg tot God; Gij zijt mijn schild, 
mijn toevlucht en mijn veste, 
op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt 
voor mij altijd het beste. 
 
2.God redt uw ziel van nood en dood, 
Hij heeft u aangenomen; 
een vogel, die ternauwernood 
is aan de strik ontkomen. 
De Heer zal over uw bestaan 
zijn sterke vleugels breiden. 
Hij is, in trouw u toegedaan, 
uw schild en pantser beide. 

  
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
OTH.150 :1 (Heer U bent mijn leven) 
1.Heer, U bent mij leven, 
de grond waarop ik sta. 
Heer, U bent mijn weg, 
de waarheid die mij leidt. 
Uw woord is het pad, 
de weg waarop ik ga, 
zolang U mij adem geeft, 
zolang als ik besta. 
Ik zal niet meer vrezen, 
want U bent bij mij. 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 

  
Viering H.A 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Gebed  
 
OTH.150 :2 (bij aangaan) 
2.'k Geloof in U, Heer Jezus, 
geboren uit de maagd, 
eeuw'ge Zoon van God, 
die mens werd zoals wij. 
U die stierf uit liefde, 
leeft nu onder ons: 
één met God de Vader 

en verenigd met uw volk; 
tot de dag gekomen is 
van uw wederkomst, 
dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 

 
Breken brood en schenken wijn 
 
Stil gebed  

 
 OTH.150 :3  en 4  

3.Heer, U bent mijn kracht, 
de Rots waarop ik bouw. 
Heer, U bent mijn waarheid, 
de vrede van mijn hart. 
En niets in dit leven 
zal ons scheiden, Heer; 
zo weet ik mij veilig, 
want uw hand laat mij nooit los. 
Van wat ik misdaan heb, 
heeft U mij bevrijd 
en in uw vergeving leef ik nu. 
  
4.Vader van het leven, 
ik geloof in U. 
Jezus, de Verlosser, 
wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden, 
Geest van liefd' en kracht, 
U die via duizend wegen 
ons hier samen bracht; 
en op duizend wegen 
zendt U ons weer uit, 
om het zaad te zijn van Gods rijk. 

 
 Gebed  om verlichting 
 
 Bijbellezing: Ruth 2 :11-23 
 
 Psalm 85 :1 en 4 (OB)           

1Gij hebt Uw land, o HEER', die gunst 
betoond, 

    Dat Jakobs zaad opnieuw in vrijheid woont. 
De schuld Uws volks hebt G' uit Uw boek 
gedaan;  

    Ook ziet Gij geen van hunne zonden aan;  
    Gij vindt in gunst, en niet in wraak, Uw lust;  
    De hitte van Uw gramschap is geblust. 
    O heilrijk God, weer verder ons verdriet,  
    Keer af Uw wraak, en doe Uw toorn te niet. 

 
4.Dan wordt genâ van waarheid blij 
ontmoet,  

    De vrede met een kus van 't recht gegroet; 
Dan spruit de trouw uit d' aarde blij 
omhoog, 
Gerechtigheid ziet neer van 's hemels 
boog;  
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Dan zal de HEER' ons 't goede weer doen zien; 
Dan zal ons 't land zijn volle garven biên.  
Gerechtigheid gaat voor Zijn aangezicht, 
Hij zet z' alom, waar Hij Zijn treden richt.  

 
Verkondiging “onder Zijn vleugels” 
 
Psalm 116 :1,5 en 11 (OB)  
1.God heb ik lief, want die getrouwe HEER'  
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen. 
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 
 
5.Gij hebt,o HEER', in 't dood'lijkst tijdsgewricht 
Mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen, 
Mijn voet geschraagd; dies zal ik, voor Gods 
ogen, 
Steeds wandelen in 't vrolijk levenslicht. 
 
11.Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan, 
Om daar met lof Uw groten Naam te danken. 
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken. 
Elk heff' met mij den lof des HEEREN aan! 
 
Dankgebed 
 
Collecten:  
1e Voedselbank Harderwijk 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied:  Gezang 440 :1 en 4 (LB) 
1.Ik heb de vaste grond gevonden, 
waarin mijn anker eeuwig hecht: 
de dood van Christus voor de zonden, 
van eeuwigheid als grond gelegd. 
Die grond zal onverwrikt bestaan, 
als aarde en hemel ondergaan. 
 
4.Daarop wil ik gelovig bouwen, 
getroost, wat mij ook wedervaart; 
mij aan Gods vaderhart vertrouwen, 
wanneer mijn zonde mij bezwaart. 
Steeds vind ik daar opnieuw bereid 
oneindige barmhartigheid. 
 

Zegen  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


