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LIEDERENBLAD    
Zondag 26 april 2020 avonddienst 
Organist : 
Voorganger in deze dienst: Ds. H. Brandsen 
 
Welkom/afkondigingen 
 
Psalm 118 :3 (OB) 
3.Ik werd benauwd van alle zijden, 
En riep den HEER' ootmoedig aan. 
De HEER' verhoorde mij in 't lijden, 
En deed mij in de ruimte gaan. 
De HEER' is bij mij; 'k zal niet vrezen; 
De HEER' zal mij getrouw behoên. 
Daar God mijn schild en hulp wil wezen, 
Wat zal een nietig mens mij doen? 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Gezang 232 vers 1 en 3 (bundel 1938: 
1.Neem, Heer, mijn beide handen 
en leid uw kind, 
tot ik aan d' eeuw'ge stranden 
de ruste vind! 
Te zwaar valt m' elke schrede, 
als 'k U verlaat. 
O, neem mij met U mede, 
daar waar Gij gaat. 

 
3.En blijft m' ook soms verborgen 
uw grote macht, 
Gij voert mij tot de morgen, 
ook door de nacht. 
Neem dan mijn beide handen 
en leid uw kind, 
tot ik aan d' eeuw'ge stranden 
de ruste vind! 
 
Gebed  
 
Gezang 202 vers 1 en 5 (bundel 1938: 
1.Wat vlied of bezwijk', getrouw is mijn God, 
Hij blijft aan mijn zij in 't wisselend lot; 
moog 't hart soms ook sidd'ren in 't heetst van de 
strijd, 
zijn liefd' en ontferming vertroosten m' altijd. 

                                        
5.Ik roem in mijn God, ik juich in zijn trouw, 
de rots mijner ziel, waar 'k eeuwig op bouw. 
Ik zal Hem nog prijzen in 't uur van mijn dood, 
dan rijst nog mijn loflied: "Zijn goedheid is groot!" 
 
Bijbellezing: Hand. 12 vers 1 – 12 
 
            

Psalm 43 vers 4 en 5 (OB) 
 4.Dan ga ik op tot Gods altaren,    
    Tot God, mijn God, de bron van vreugd;  
    Dan zal ik, juichend, stem en snaren  
    Ten roem van Zijne goedheid paren, 
    Die, na kortstondig ongeneugt 
    Mij eindeloos verheugt. 
  
 5.Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen?  
    Wat zijt g' onrustig in uw lot?  
    Berust in 's HEEREN welbehagen, 
    Hij doet welhaast uw heilzon dagen;  
    Uw hoop herleev', naar Zijn gebod;  
    Mijn Redder is mijn God. 

 
Verkondiging  “Bevrijding”! 

 
Gezang 282 vers 1, 3 en 5 (bundel 1938: 

           1.Blijf bij mij, Heer, want d' avond is nabij. 
   De dag verduistert, Here, blijf bij mij! 

Als and're hulp m' ontbreekt, geluk m' 
ontvliedt, 

   der hulpelozen hulp, verlaat mij niet! 
 

3.'k Heb U altijd van node, dag en nacht, 
   slechts uw gena verwint des bozen macht. 
   Wie kan als Gij mijn gids en sterkte zijn? 
   Blijf bij mij, Heer, in nacht en zonneschijn! 
 

5.Houd hoog uw kruis voor mijn 
verdonk'rend oog, 

   Licht in de schemer, leid mij naar omhoog! 
   De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij: 
   in dood en leven, Heer, blijf mij nabij! 

 
           Geloofsbelijdenis 

 
           Gezang 178 vers 5 en 7( bundel 1938) 
           5.Jezus Christus is gestorven, 
   is verrezen ook voor mij, 
   heeft de zegepraal verworven 
   en het leven, ook voor mij. 
   Aan Gods rechterhand gezeten, 
   zal Hij nimmer mij vergeten, 
   maar, uit deernis met mijn lot, 
   treedt Hij voor mij in bij God. 
     

7.Ruwe stormen mogen woeden, 
   alles om mij heen zij nacht, 
   God, mijn God zal mij behoeden, 
   God houdt voor mijn heil de wacht. 
   Moet ik lang zijn hulp verbeiden, 
   zijne liefde blijft mij leiden: 
   door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, 
   voert Hij mij in 't eeuwig licht. 
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 Dank en voorbede 
 

Slotlied Psalm 138 vers 1 en 4 (OB) 
1.'k Zal met mijn ganse hart Uw eer 

    Vermelden, HEER', 
    U dank bewijzen. 
    'k Zal U in 't midden van de goôn, 
    Op hogen toon, 
    Met psalmen prijzen; 
    Ik zal mij buigen, op Uw eis, 
    Naar Uw paleis, 
    Het hof der hoven, 
    En, om Uw gunst en waarheid saâm, 
    Uw groten Naam 
    Eerbiedig loven. 
 
 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. 
 

Zegen   
 
 
 
 
 
 
 
 


