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LIEDERENBLAD    
Zondag  20 oktober 2019 avonddienst 
          Organist Wim Dijkens 
      Voorganger in deze dienst  is 

    Ds. M. van Duijn 
 
Welkom/afkondigingen 
 
Psalm 138 :1 en 2 (OB) 
1.'k Zal met mijn ganse hart Uw eer 
Vermelden, HEER', 
U dank bewijzen. 
'k Zal U in 't midden van de goôn, 
Op hogen toon, 
Met psalmen prijzen; 
Ik zal mij buigen, op Uw eis, 
Naar Uw paleis, 
Het hof der hoven, 
En, om Uw gunst en waarheid saâm, 
Uw groten Naam 
Eerbiedig loven. 
 
2.Door al Uw deugden aangespoord, 
Hebt Gij Uw woord 
En trouw verheven. 
Gij hebt mijn ziel op haar gebed, 
Verhoord, gered, 
Haar kracht gegeven. 
Al 's aardrijks vorsten zullen, HEER', 
Uw lof en eer 
Alom doen horen, 
Wanneer de rede van Uw mond , 
Op 't wereldrond, 
Hun klinkt in d' oren. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Gezang 21 :1,3 en 4  
1.Alles wat adem heeft love de Here, 
zinge de lof van Isrels God! 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja! Halleluja! 
 
3.Welgelukzalig is ieder te noemen, 
die Jakobs God als helper heeft! 
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen, 
die dag aan dag met Christus leeft? 
Wie met de Heer te rade gaat, 
die staat Hij bij met raad en daad. 
Halleluja! Halleluja! 

  
 
 

4.Hij is 't, die hemelen, zeeën en aarde, 
die al wat is tot aanzijn riep, 
de enige God die zijn macht openbaarde, - 
Hem is gehoorzaam wat Hij schiep. 
Hij, die het al heeft in zijn hand, 
houdt ook ons zwak geloof in stand. 
Halleluja! Halleluja! 

 
Geloofsbelijdenis 

 
 OTH. 334 (O, Heer mijn God) 

O, Heer mijn God, 
wanneer ik in verwondering 
de wereld zie 
die U hebt voortgebracht. 
Het sterrenlicht, 
het rollen van de donder, 
heel dit heelal, 
dat vol is van uw kracht. 
  
Refrein: 
Dan zingt mijn ziel 
tot U, o Heer mijn God: 
hoe groot zijt Gij, 
hoe groot zijt Gij! 
Dan zingt mijn ziel 
tot U, o Heer mijn God: 
hoe groot zijt Gij, 
hoe groot zijt Gij! 
  
Als ik bedenk, 
hoe Jezus zonder klagen 
tot in de dood 
gegaan is als een Lam. 
Sta ik verbaasd, 
dat Hij mijn schuld wou dragen 
en aan het kruis 
mijn zonde op zich nam. 
  
(refrein) 
  
Als Christus komt 
met majesteit en luister, 
brengt Hij mij thuis, 
hoe heerlijk zal dat zijn. 
Dan zal ik vol aanbidding 
voor Hem buigen 
en zingt mijn ziel: 
o Heer, hoe groot zijt Gij! 
  
(refrein) 

 
Gebed  

 
 Bijbellezing: Amos 8 : 4-7 en Lucas 16 :1-13 
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Psalm 49 :1, 3 en 5 (NB) 
1.Bewoners van de wijde wereld,hoort. 
Luistert,gij alle volken,naar mijn woord. 
Kindren der mensen,edel of gering, 
rijken en armen,hoort naar wat ik zing. 
Wijs is het woord,dat u mijn mond onthult, 
helder het inzicht dat mijn hart vervult. 
Een spreuk verneemt mijn oor,ik grijp de snaren. 
Mijn lier zal u een raadsel openbaren. 
 
3.Bij 't sterven baat geen geld of overleg; 
wijzen en dwazen gaan dezelfde weg. 
Elk raakt aan andren eens zijn schatten kwijt, 
al droomt hij zich een aardse eeuwigheid. 
Al denkt hij ook:mijn huis houdt altijd stand, 
voorgoed verbond mijn naam zich met dit land, 
de mens,wat hij aan pronk zich mag verwerven, 
zal eenmaal als de stomme beesten sterven. 
 
5.Maar God geeft voor mijn leven 't onderpand, 
Hij redt mij uit het graf met eigen hand. 
Vrees niet,wanneer een rijke zich verrijkt 
en in zijn huis met al zijn schatten prijkt. 
Eens daalt berooid hij in het donker af, 
geen penning neemt hij met zich mee in 't graf. 
Hij moet het al op aarde achterlaten. 
Zijn heerlijkheid zal in de dood niet baten. 

 
Preek:  
 
Gezang 473 :1,4,5 en 10 (Neem mijn leven) 
1.Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 

 
4.Neem mijn zilver en mijn goud, 
dat ik niets aan U onthoud. 
Maak mijn kracht en mijn verstand 
tot een werktuig in uw hand. 

  
5.Neem mijn wil en maak hem vrij, 
dat hij U geheiligd zij. 
Maak mijn hart tot uwe troon, 
dat uw Heilge Geest er woon'. 
 
10.Neem ook mijne liefde, Heer, 
'k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf en voor altijd 
ben ik aan U toegewijd. 
 
Dankgebed  
 
Collecten: 
1e Compassion 
2e Kerk en eredienst 

 ELB. 299 (Welk een vriend is onze Jezus) 
 1.Welk een vriend is onze Jezus, 

die in onze plaats wil staan! 
Welk een voorrecht, dat ik door Hem 
altijd vrij tot God mag gaan. 
Dikwijls derven wij veel vrede, 
dikwijls drukt ons zonde neer, 
juist omdat wij 't al niet brengen 
in 't gebed tot onze Heer. 

 
2.Leidt de weg soms door verzoeking, 
dat ons hart in 't strijduur beeft, 
gaan wij dan met al ons strijden 
tot Hem die verlossing geeft. 
Kan een vriend ooit trouwer wezen 
dan Hij, die ons lijden draagt? 
Jezus biedt ons aan genezing; 
Hij alleen is 't die ons schraagt. 

 
3.Zijn wij zwak, belast, beladen 
en teneer gedrukt door zorg, 
dierb're Heiland, onze toevlucht 
Gij zijt onze hulp en borg. 
Als soms vrienden ons verlaten, 
gaan wij biddend tot de Heer; 
In zijn armen zijn wij veilig, 
Hij verlaat ons nimmermeer. 

 
Zegen  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


