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LIEDERENBLAD    
Zondag 9 februari 2020 avonddienst 
Organist Anton de Jager 
Viering en dankzegging H.A       
Voorganger in deze dienst  is Ds. J.W. Bart 
 
Welkom/afkondigingen 
 
Psalm 16 :1, 10 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. 
 
10.Ik zal Uw Naam met dankerkentenis, 
Verheffen, U al mijn geloften brengen; 
'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen, 
In 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is.  
 
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! 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Gezang 51 :1,2 en 3 Lieve Heer, Gij zegt `kom' en ik  
1.Lieve Heer, Gij zegt `kom' en ik kom, - 
want mijn leven is onder de macht gesteld 
van de Heer die mijn dagen en nachten telt 
en de Heer zegt `kom' en ik kom. 

  
2.O mijn God, Gij zegt `ga' en ik ga, 
Gij zegt `ga' en ik ga, laat mij niet alleen, 
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij 
heen, 
wees de adem waaruit ik ontsta. 

  
3.Want o Heer, ik zeg `kom' en Gij komt, 
ik zeg `kom' en Gij komt en uw bloed wordt wijn 
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn 
en uw naam wordt een lied in mijn mond. 
 
 

Voorbereiden tafel gez. 360 :1 en 2 
1.Heer, wij komen vol verlangen, 
op uw roepstem naar uw dis, 
want door schuld met schrik bevangen 
zoekt ons hart vergiffenis: 
slechts in U bestaat ons leven, 
die uw bloed voor ons woudt geven; 
laat ons dan in brood en wijn 
met Uzelf gespijzigd zijn. 

  
2.Sterk ons wankelend vertrouwen, 
geef ons zelf wat Gij gebood: 
dat wij met oprecht berouwen 

enkel rusten in uw dood; 
ja, vervul ons met uw krachten, 
opdat wij uw wet betrachten, 
zegen zo uw sacrament, 
dat ons hart U steeds meer kent. 
 

 Aan tafel Gezang 360 :3  
3.Leer ons, Heer, vrijmoedig spreken 
over uw verlossend werk; 
geef dat niet die woorden breken 
op de daden van uw kerk, 
maar dat wij geheiligd leven 
op de plaats door U gegeven, 
en U volgen onder 't kruis 
op de smalle weg naar huis. 

 

Gebed  
 

Wetslezing 
 

Psalm 37 :2 en 9 (NB) 
2.Verlustig u,mijn ziel,in God den Here. 
Hij maakt het wel voor wie op Hem 
vertrouwt. 

   De Heer vervult uw diepste zielsbegeren. 
   Wentel op Hem al wat uw weg benauwt. 
   Uw recht zal eenmaal helder triomferen, 
   zoals het middaglicht zijn intocht houdt. 
 
 

9.Houd van het kwaad u ver en doe het 
goede, 

   dat gij een woonstee hebt in eeuwigheid. 
God die het recht mint, zal de rechten 
hoeden. 

   maar Hij verdelgt het ras dat Hem bestrijdt. 
   Hij zal zijn volk als kindren van den bloede 
   het land tot woonplaats geven voor altijd. 
 
 Bijbellezing Psalm 108 
 
 Psalm 108 :1 en 2 (OB) 

 1.Mijn hart, o Hemelmajesteit, 
    Is tot Uw dienst en lof bereid; 
    'k Zal zingen voor den Opperheer, 
    'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer. 
    Gij , zachte harp, gij schelle luit, 
    Waakt op, dat niets uw klanken stuit'. 
    'k Zal in den dageraad ontwaken 
    En met gezang mijn God genaken. 
 
 2.Ik zal, o HEER', Uw wonderdaân, 
    Uw roem den volken doen verstaan; 
    Want Uwe goedertierenheid 
    Is tot de heem'len uitgebreid. 
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Uw waarheid heeft noch paal noch perk, 
Maar streeft tot aan het hoogste zwerk. 
Verhef U boven 's hemels kringen, 
En leer al d' aard' Uw grootheid zingen. 
 
Verkondiging   
 
Gezang 481 :1, 3 en 4  
1.O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 
 
3.Leer ons het goddelijk beleid 
der liefde te beamen, 
opdat wij niet door onze strijd 
uw goede trouw beschamen. 
Leg ons de woorden in de mond 
die weer herstellen uw verbond. 
Spreek zelf door onze daden 
van vrede en genade. 

  
4.Wij danken U, o liefde groot, 
dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in zijn stervensnood 
uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 
en het wordt overal volbracht 
waar liefde wordt gegeven, 
wij uit uw liefde leven. 

 
Dank en voorbede 
 
Collecten: 
1e IZB 
2e Kerk en eredienst 
  
Slotlied Psalm 149 :1 en 5 
1.Looft, looft den HEER', dien onbedwongen,  
Een nieuw gezang zij toegezongen,  
In 't midden Zijner gunstelingen,   
Die Hem ter ere zingen.  
Dat Israël, met blijden klank,  
Zijn milden Schepper loov' en dank';  
Dat Sions kroost, met lofgejuich,  
Zich voor zijn Koning buig'.  
 
5.Zo zal de heerlijkheid der vromen  
Op 't luisterrijkst te voorschijn komen;  
Zo schenkt Gods goedheid hun begeren.  
Lof zij den HEER' der heren.  
 

Zegen   
 
 
 
 
 
 
 
 


