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LIEDERENBLAD    
Dankdag 6 november 2019 avonddienst 
            Organist : Adriaan Bruinink 
           Voorganger in deze dienst  is 
                     Ds. J.S. Telgenhof 
 
Welkom/afkondigingen 
 
Psalm 67 :3  (NB) 
3.De aarde heeft de vrucht gegeven, 
die door de hemel werd verwekt, 
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven 
waar God zijn hand houdt uitgestrekt. 
God is ons genegen,/onze God geeft zegen, 
Hij die alles geeft, 
Hij zal zijn geprezen,/Hem zal alles vrezen 
wat op aarde leeft. 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging  en groet 
 
Gezang 429 :1,2 en 3 (Wie maar de goede God) 
1.Wie maar de goede God laat zorgen 
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar, 
is bij Hem veilig en geborgen, 
die redt Hij godlijk, wonderbaar: 
wie op de hoge God vertrouwt, 
heeft zeker op geen zand gebouwd. 

  
2.Blijf dan eerbiedig God verbeiden 
en zwijg de Heer ootmoedig stil; 
Hij zal ons naar zijn raad geleiden, 
't is goed en heilig wat Hij wil. 
God die ons uitverkoren heeft, 
kent alle zorg die in ons leeft. 

  
3.Treed vrolijk voort op 's Heren wegen, 
neem zijn gebod getrouw in acht. 
't Wordt eindlijk alles u ten zegen, 
wanneer gij daarop biddend wacht. 
En wie gelovig op Hem ziet, 
weet zeker, Hij verlaat ons niet. 

  
Geloofsbelijdenis Zondag 9 en 10 H.C. 
 
Opwek. 717 (Stil mijn ziel, wees stil) 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds; 
Hij is erbij 
in je beproevingen en zorgen. 
  
Refrein: 
God, U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 

en zal niet wank'len. 
  Vredevorst, vernieuw 

een vaste geest binnenin mij, 
die rust in U alleen. 

  
Stil, mijn ziel, wees stil 
en dwaal niet af; 
dwars door het dal zal Hij je leiden. 

  Stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild 
tegen de pijlen van verleiding. 

  
(Refrein) 

 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft. 

  Wacht, wacht op de Heer; 
de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. 

  
(Refrein 2x) 

 
Gebed  

 
 Bijbellezing: 2 Koningen 7 :1-9 
 
 Psalm 86 :3 en 6 (OB) 
 3.HEER', door goedheid aangedreven,  
    Zijt Gij mild in 't schuldvergeven.  
    Wie U aanroept in den nood,  
    Vindt Uw gunst oneindig groot.  
    HEER', neem mijn gebed ter oren;  
    Wil naar mijne smeking horen;  
    Merk naar Uw goedgunstigheên,  
    Op de stem van mijn gebeên.  
 
 6.Leer mij naar Uw wil te hand'len,  
    'k Zal dan in Uw waarheid wand'len;  
    Neig mijn hart, en voeg het saâm,  
    Tot de vrees van Uwen Naam. 
    HEER', mijn God, ik zal U loven,  
    Heffen 't ganse hart naar boven;  
    'k Zal Uw Naam en majesteit  
    Eren tot in eeuwigheid. 
 
 Verkondiging “goed nieuws” 
 
 Opwek. 733(de zon komt op) 

De zon komt op, maakt de morgen 
wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
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Refrein: 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige 
Naam. 
 
Heer, vol geduld toont U ons Uw 
liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is 
zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven 
zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 
(Refrein) 
 
En op die dag, als mijn kracht 
vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven 
zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 
(Refrein 2x) 
 
slot: 
 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
 
Dankgebed en voorbede 

 
Collecten:  
1e Werk van de diaconie 
2e Ondersteuning Ouderenpastoraat 

 
Slotlied: Gez. 456 :1 en 2 (zegen ons) 
1.Zegen ons, Algoede, 
neem ons in uw hoede 
en verhef uw aangezicht 
over ons en geef ons licht. 
  
2.Stort, op onze bede, 
in ons hart uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 
van uw Geest bij dag en nacht. 

 
Zegen  

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 


