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LIEDERENBLAD    
Zondag 26 januari 2020 avonddienst 
          Organist Thom Hesseling 
      Voorganger in deze dienst  is 
            Ds. M. van Leeuwen 
 
Welkom/afkondigingen 
 
OTH. 170 :1 en 4  
1.Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzeek're zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
  
4.Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Psalm 71 :1, 2, 4 en 5 (NB) 
1.Heer,laat mij schuilen in uw hoede,  
begeef mij niet o God,  
maak nimmer mij ten spot.  
Leid in uw trouw mijn weg ten goede,  
verleen mij uw nabijheid  
en stel mij in de vrijheid.  
  
2.Wees mij een burcht, waarheen ik vluchten,  
waarin ik nacht en dag  
mij veilig bergen mag.  
Mijn Rots, bij U is niets te duchten,  
Gij hebt in al mijn noden  
redding en heil geboden.  
 
4.Sinds mij mijn moeder had ontvangen  
en vormde in haar schoot,  
waart Gij mijn hulp in nood.  
U Heer, U loven mijn gezangen;  
verlosser van mijn leven,  
uw naam zij hoog verheven.  
  
5.Het was voor velen tot een teken,  
Heer, dat ik staande bleef,-  
een wonder dat ik leef.  
Want steeds zijt Gij mijn Rots gebleken,  
steeds wil mijn mond U noemen,  
Grootmachtige, U roemen.  

 
Geloofsbelijdenis 

    

OTH. 223 :1,2 en 3  (oude TH. 168) 
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. 
  
1.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) 
  
2.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) 
  
3.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. 
en ik kom tot rust bij U. 
en ik kom tot rust bij U. 

 

Gebed  
 
 Bijbellezing: Deut.20 :1-9  
 1 Samuel 13 :1-15 en Lukas 14 :25-35 
 
 Psalm 27:2 en 7 (OB) 
 2.Al zie ik zelfs een leger mij omringen , 

Nog vrees ik niet, 'k verlaat mij op den 
HEER'! 

    Al wil men mij door enen oorlog dwingen, 
    'k Leg mij gerust hierop vertrouwend naar. 
    Deez' éne zaak heb ik begeerd van God, 
    Daar zoek ik naar, dit zij mijn zalig lot: 
    Dat ik, zo lang mij 't levenslicht bescheen, 

In 's HEEREN huis mocht wonen hier 
beneên. 

 
 7.Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven  
    Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,  

Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, 
gebleven?  

    Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.  
Wacht op den HEER', godvruchte schaar, 
houd moed!  
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Hij is getrouw, de bron van alle goed.  
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer.  
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER'. 
 
Verkondiging 
 
Psalm 138 :3 en 4 (OB) 
3.Dan zingen zij, in God verblijd, 
Aan Hem gewijd, 
Van 's HEEREN wegen; 
Want groot is 's HEEREN heerlijkheid, 
Zijn Majesteit 
Ten top gestegen. 
Hij slaat toch, schoon oneindig hoog, 
Op hen het oog, 
Die need'rig knielen; 
Maar ziet van ver met gramschap aan 
Den ijd'len waan 
Der trotse zielen. 
 
4.Als ik, omringd door tegenspoed, 
Bezwijken moet, 
Schenkt Gij mij leven. 
Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt, 
Uw rechterhand 
Zal redding geven. 
De HEER' is zo getrouw als sterk, 
Hij zal Zijn werk 
Voor mij volenden, 
Verlaat niet wat Uw hand begon, 
O Levensbron, 
Wil bijstand zenden. 
 
Collecten: 
1e Werk van diaconie 
2e Kerk en eredienst 
  
Slotlied OTH. 206 :1,3, 4 en 6  
1.O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij uw naam in 't oor, 
uw naam die mij geloven doet: 
Gij gaat mij reddend voor; 
 
3.Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 
mijn koning en profeet, 
mijn priester die mijn schuld ontbindt, 
mijn weg waarop ik treed; 
  
4.al wat ik doe, al wat ik wil, 
het is te zwak, te koud, 
maar sterk en vurig wordt de ziel 
wanneer zij U aanschouwt. 
 
 
 
 

6.O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij uw naam in 't oor, 
als ik van alles scheiden moet 
gaat nog die naam mij voor. 
 
Zegen   

 
 
 
 
 
 
 
 


