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LIEDERENBLAD    
Zondag 29 maart 2020 avonddienst 
Organist : 
Voorganger in deze dienst: Ds. H. Brandsen 
 
Welkom/afkondigingen 
 
Psalm 27 :7 (OB) 
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!  
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'. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Psalm 62 :1 en 4 (OB) 
1.Mijn ziel is immers stil tot God;  
Van Hem wacht ik een heilrijk lot.  
Hij immers zal mijn rotssteen wezen;   
Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek;  
Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek.  
Ik zal geen grote wank'ling vrezen.  
 
4.Doch gij, mijn ziel, het ga zo 't wil, 
Stel u gerust, zwijg Gode stil.  
Ik wacht op Hem; Zijn hulp zal blijken.  
Hij is mijn rots, mijn heil in nood,  
Mijn hoog vertrek; Zijn macht is groot;  
Ik zal noch wank'len, noch bezwijken.  
 
Geloofsbelijdenis  
  
Lied 17 Joh. de Heer 
1.Als ik maar weet, dat hier mijn weg,  
Door U, Heer wordt bereid, 
En dat die weg hoe moeilijk ook, 
Mij nader tot u leidt, 

  
Refrein: 
Nader tot U, nader tot U, 
nader mijn Heiland tot U, 
Als ik maar weet, dat alles hier, 
Mij nader brengt tot U. 

  
2.Als ik maar weet, dat ook voor mij, 
De Heer aan't kruishout stierf. 
En dat de Heiland ook voor mij, 
Een levenskroon verwierf. 
  
 

Refrein: 
Nader tot U, nader tot U, 
nader mijn Heiland tot U, 
Als ik maar weet, dat alles hier, 
Mij nader brengt tot U. 
  
3.Als ik maar weet, Uw liefd'o Heer, 
Vertroost mij dag aan dag; 
Dan juich ik voort, wat ook mijn lot 
Op aarde wezen mag. 
  
Refrein: 
 
4.Als ik maar weet, ook als op aard' 
Mij droefheid wacht of kruis, 
Dat ieder kruis mij nader brengt 
Bij 't eeuwig Vaderhuis. 
  
Refrein: 

 

Gebed  
 

Gezang 49 :1 (B38) 
1.Jezus, leven van mijn leven, 

   Jezus, dood van mijne dood, 
   die voor mij U hebt gegeven, 
   in de bangste zielenood, 
   opdat ik niet hoop'loos sterven, 
   maar uw heerlijkheid zou erven, 
   duizend, duizend maal, o Heer, 
   zij U daarvoor dank en eer! 

 
Bijbellezing: Psalm 130 

 
         Psalm 130 :3 en 4 (NB) 
 3.Ik heb mijn hoop gevestigd 
 op God de Heer die hoort. 
 Mijn hart, hoezeer onrustig, 
 wacht zijn verlossend woord. 
 Nog meer dan in de nachten 
 wachters het morgenlicht, 
 blijf ik, o Heer, verwachten 
 uw lichtend aangezicht. 
 
 4.Gij al Gods bondgenoten, 
 ziet naar zijn toekomst uit!  
 De Heer is vast besloten, 
 tot goedertierenheid! 
 Hoort aan de goede tijding: 
 Hij geeft in zijn geduld 
 aan Israël bevrijding 
 van onrecht en van schuld. 
 

Uitleg en verkondiging   
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Psalm 68 : 10 (OB). 
10.Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
Met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
Wie zou die hoogste Majesteit 
Dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
Ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, en wil, en zal in nood, 
Zelfs bij het naad'ren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven. 
 
Dank en voorbede 
 
Slotlied Lied 416 (LB 2013) 
1.Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
2.Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
3.Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
4.Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Zegen   
 
 
 
 
 
 
 
 


