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LIEDERENBLAD    
Zondag 23 februari 2020 avonddienst 
Organist Kees Ploeger 
Voorganger in deze dienst: Ds. W. Dekker 
 
Welkom/afkondigingen 
 
Hemelhoog 667 :1 en 3 (Wees stil voor..) 
1.Wees stil voor het aangezicht van God 
want heilig is de Heer. 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag 
en kniel nu voor Hem neer; 
die zelf geen zonde kent 
en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God 
want heilig is de Heer. 
 
3.Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment; 
de kracht van de God die vergeeft 
en ons genezing brengt. 
Niets is onmogelijk 
voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Aanvangstekst: Rom. 1 
 
Psalm 146 :1 en 3 (OB) 
1.Prijs den HEER' met blijde galmen;  
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;  
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen 
Vrolijk wijden aan Zijn lof:  
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet,  
Hem verhogen in mijn lied.  
 

3.Zalig hij, die in dit leven,  
Jakobs God ter hulpe heeft;  
Hij, die door den nood gedreven,  
Zich tot Hem om troost begeeft;  
Die zijn hoop, in 't hach'lijkst lot,  
Vestigt op den HEER', zijn God.  
 
Geloofsbelijdenis  
  
Opwek. 7 (Heer God U loven wij) 
Heer, God, U loven wij. 
Heer, U belijden wij. 
Vader in eeuwigheid, 
zingt 't gans heelal uw naam. 
Aarde en hemel, Heer, 
zingen uwe naam ter eer, 
heel uw schepping door, 
eeuwig met 't engelenkoor: 

Heilig, heilig, heilig is onze God, 
de Heer Ze-ebaoth. 
Hemel en aarde 
zijn van uw grootheid vol. 
Hemel en aarde 
zijn van uw grootheid vol. 
Halleluja, halleluja, 
halleluja, halleluja. 
Amen. 

 

Gebed  
 

Bijbellezing: Lukas 7 :1-10 
 
 Gezang 227 :1 en 2 (B38) 

1.Meester, men zoekt U wijd en zijd, 
   komend langs velerlei wegen. 
   Oud'ren gaan rustig wel bereid, 
   jongeren aarz'lend U tegen. 
   Zij 't vroeg of laat, zij 't dag of nacht, 
   eens vindt G' ons moed' in eigen kracht, 
   hunkerend naar uwe zegen. 
 

2.Arts aller zielen, 't is genoeg, 
   als Gij ons neemt in uw hoede. 
   Genees de wond, die 't leven sloeg, 
   laat ons niet hoop'loos verbloeden. 

Spreek slechts een woord, een woord met 
macht, 

   dan is voorbij der zonde nacht: 
   spreek, dan keert alles ten goede. 
 
 Verkondiging  Drie gedachten: 

1.Hoe zien anderen mij?  
2. Hoe zie ik mijzelf?  
3. Hoe ziet Jezus mij? 

 
Gezang 244 :3 (B38) 
3.Nooit kan 't geloof te veel verwachten, 
des Heilands woorden zijn gewis. 
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, 
maar nooit een vriend als Jezus is. 
Wat zou ooit zijne macht beperken? 
't Heelal staat onder zijn gebied! 
Wat zijne liefde wil bewerken, 
ontzegt Hem zijn vermogen niet. 

 
Dank en voorbede 

 
Collecten: 
1e Werk van de Diaconie 
2e Kerk en eredienst 

  
Slotlied Psalm 56 :5 en 6 (OB) 

 5.Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord;  
 Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord. 
 'k Vertrouw op God, door gene vrees 
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gestoord;  
Wat sterv'ling zou mij schenden?  
Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden 
Mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden;  
Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, 
Door ijver aangespoord.  
 
6.Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood;  
Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot; 
Gij zijt voor mij een schild in allen nood;  
Gij hebt mijn smart verdreven.  
Uw dierb're gunst is m' altoos bijgebleven.  
'k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven.  
Zo word' door mij Zijn Naam altoos verheven; 
Zo word' Zijn lof vergroot. 
 
Zegen   
 
 
 
 
 
 
 
 


