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Zondag 10 mei 2020 avonddienst 
Voorganger in deze dienst: Dr. W. Dekker 
 
Welkom/afkondigingen 
 
Psalm 116 :1,2 en 3 (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. 
 
2.Ik lag gekneld in banden van den dood, 
Daar d' angst der hel mij allen troost deed 
missen; 
Ik was benauwd, omringd door droefenissen; 
Maar riep den HEER' dus aan in al mijn nood: 
 
3.Och HEER', och wierd mijn ziel door U gered!'' 
Toen hoorde God; Hij is mijn liefde waardig. 
De HEER' is groot, genadig en rechtvaardig, 
En onze God ontfermt zich op 't gebed. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Aanvangstekst: Ps. 116 
 
Psalm 116 :4,10 en 11 
4.D' eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. 
'k Was uitgeteerd maar Hij zag op mij neder. 
Keer, mijne ziel, tot uwe ruste weder: 
Gij zijt verlost; God heeft u welgedaan 
 
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! 
 
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: Psalm 30 
2 Kor. 1 :3-10 

 
           Psalm 30 :3,6 en 8 
 3.Psalmzingt, Gods gunstgenoten, geeft,  
    Geeft lof den HEER', die eeuwig leeft:  
    Zijn vlekkeloze heiligheid  
    Zij ter gedachtenis verbreid.  
    Een ogenblik moog' ons doen beven,  
    Zijn gunst verduurt een eeuwig leven. 

 
 6.Maar, toen G' U slechts een ogenblik  
    Verbergdet, trof mij vrees en schrik.  
    Dies riep ik om Uw heilgenot;  
    Ik smeekt' en zeid': ,,O grote God,  
    Wat winst is uit mijn bloed te halen?  
    Waartoe zou ik ten grave dalen?  

 
 8.Gij hebt mijn weeklacht en geschrei  
    Veranderd in een blijden rei;  
    Mijn zak ontbonden, en mij weer  
    Met vreugd omgord; opdat mijn eer  
    Niet zwijg' ; Zo klimt Uw lof naar boven.  
    Mijn God, U zal ik eeuwig loven. 
  

Verkondiging  “Rouwklacht en reidans” 
 

Psalm 118 :7 
  7.De HEER' is mij tot hulp en sterkte: 
    Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 
    Hij was het, die mijn heil bewerkte, 
    Dies loof ik Hem mijn leven lang. 
   Men hoort der vromen tent weergalmen 
    Van hulp en heil, ons aangebracht; 
    Daar zingt men blij, met dankb're psalmen: 
    Gods rechterhand doet grote kracht.'' 
            

Dank en voorbede 
 

Slotlied Gezang 109 :1 (LB) 
1.Hoor een heilig koor van stemmen, 
staande aan de glazen zee, 
halleluja, halleluja, 
God zij glorie, zingen zij. 
Menigten die geen kan tellen, 
als de sterren in hun glans, 
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psalmen zingend, palmen dragend, 
in de hemel is een dans. 
 
Zegen   
 
 
 
 
 
 
 
 


