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LIEDERENBLAD    
Zondag 12 januari 2020 avonddienst 
          Organist Adriaan Bruinink 
      Voorganger in deze dienst  is 
            Ds. B.J. van de Kamp 
 
Welkom/afkondigingen 
 
Gezang 121 :1,2 en 3  
1.God roept ons, broeders, tot de daad, 
zijn werk wacht; treedt dan aan, 
en weest gereed om elke weg, 
die Hij u wijst, te gaan. 
Wij weten dat, wat komen mag. 
toch hij slechts wint, die waagt, 
en, wie zichzelve geven wil, 
door 't donker vlammen draagt. 
 
2.God roept, en in Hem is de kracht, 
die onze zwakheid staalt. 
Dit is de vreugd, dat Hij het doel 
en onze vaart bepaalt. 
Dat Hij ons over grenzen heen 
laat zien het groot gezicht 
van aller mensen broederschap 
in 't ene, godd'lijk licht. 
 
3.God roept, en wat de mensen scheidt, 
dat zij geen scheiding meer; 
zijn liefde houd' ons allen saam 
en samen met de Heer. 
Want wat er in de wereld woed', 
toch is het God, die wint, 
en in een elk die Hem behoort, 
het nieuwe rijk begint. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Introitustekst: Matt. 22 :21 
 
Psalm 68 :7 en 9 (NB) 
7.God zij geprezen met ontzag. 
Hij draagt ons leven dag aan dag, 
zijn naam is onze vrede. 
Hij is het die ons heeft gered, 
die ons in ruimte heeft gezet 
en leidt met vaste schreden. 
Hij die het licht roept in de nacht, 
Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
dat wordt ons niet ontnomen. 
Hij droeg ons door de diepte heen, 
de Here Here doet alleen 
ons aan de dood ontkomen. 

 
 
 

 9.God is de bron, de klare wel, 
   springader voor heel Israel, 
   uit Hem vloeit louter zegen. 
   Zijn lof ontspringt als een fontein, 
   zijn volk zal louter vreugde zijn, 
   komend van allerwege. 
   God, onze sterke bondgenoot, 
   toon ons uw macht,uw krachten groot; 
   Gij zult uw stad gedenken. 
   Vorsten van verre bieden Hem 
   terwille van Jeruzalem 
   hun eerbied, hun geschenken. 
 

Geloofsbelijdenis  
 

Opwek. 245 (Hier in Uw heiligdom) 
Hier in uw heiligdom, 
dicht bij de troon, 
vraagt uw aanwezigheid 
ons stil te zijn. 
Zo komen wij tot U, 
met heilig ontzag, 
als uw Geest ons trekt tot U. 
  
Rein door uw zuiver bloed, 
met zekerheid 
dat wij geborgen 
in uw liefde zijn. 
Staan wij vrijmoedig hier 
en antwoordt ons hart 
op de roepstem van uw Geest. 
  
Heer, ik wil horen uw zachte stem. 
Laat and're stemmen 
in mij zwijgen. 
Open mijn ogen, Heer 
opdat ik het licht 
van uw aangezicht zal zien. 
 
Gebed  

 
 Bijbellezing: Genesis 13 :1-18 
   2 Petrus 2 :7-9 
  
Tekst: Genesis 13 :12 en 18 en 2Petrus 2 :7-9 
  

Psalm 84 :1,3 en 4  
   1.Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, 
    O HEER' der legerscharen God,   
    Zijn mij Uw huis en tempelzangen.   
    Hoe branden mijn genegenheên,   
    Om 's HEEREN voorhof in te treên! 
    Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; 
    Mijn hart roept uit tot God, Die leeft, 
    En aan mijn ziel het leven geeft. 
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3.Welzalig hij, die al zijn kracht 
En hulp alleen van U verwacht, 
Die kiest de welgebaande wegen. 
Steekt hem de hete middagzon 
In 't moerbeidal, Gij zijt hun bron, 
En stort op hen een milden regen, 
Een regen, die hen overdekt, 
Verkwikt en hun tot zegen strekt. 
 
4.Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort; 
Elk hunner zal, in 't zalig oord 
Van Sion, haast voor God verschijnen. 
Let, HEER' der legerscharen, let 
Op mijn ootmoedig smeekgebed. 
Ai, laat mij niet van druk verkwijnen; 
Leen mij een toegenegen oor, 
O, Jakobs God, geef mij gehoor. 

 
Verkondiging: ‘Kop of munt’ 
 
Opwek. 462 (Aan Uw voeten Heer) 
Refrein: 
Aan uw voeten Heer, 
is de hoogste plaats; 
daarom kniel ik neer bij U. 
Om bij U te zijn, 
is de grootste eer; 
daarom buig ik mij voor U. 

  
Ja, ik verkies nu om bij U te zijn 
en om naar U te luist'ren. 
In plaats van altijd  
maar weer bezig te zijn, 
kom ik nu tot U, o Heer. 

  
(refrein) 

  
Mijn hart verlangt er naar 
om samen te zijn, 
hier in een plaats van aanbidding. 
In geest en waarheid  
samen één te zijn, 
in aanbidding voor U. 

  
(refrein) 

  
Zoals een vader die zijn kind omarmt, 
ja, zo omarmt U ook mij. 
U bent een Vader  
die vertroost en beschermt 
en ik kom tot rust bij U. 
 

Dank en voorbede 
 
 
 

Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
  
Slotlied Psalm 86 :5 en 6 
5.Al de heid'nen door Uw handen  
Voortgebracht in alle landen,  
Zullen tot U komen, HEER',  
Bukken voor Uw aanschijn neer,  
En Uw Naam ter ere leven. 
Gij zijt groot en hoog verheven;  
Gij doet duizend wonderheên: 
Gij zijt God, ja Gij alleen.  
 
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. 
 

Zegen   
 
 
 
 
 
 
 
 


