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  LIEDERENBLAD 
 
Zondag 20 september 2020, om 9.30 uur 
Viering Heilig Avondmaal 
Voorganger: ds. A.H. van Veluw 
Thema: “Geen zorgen?” 
 
Welkom/ afkondigingen 

Aanvangslied – Psalm 139: 1,2 en 8 (NB) 
1.Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 
 
2.Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 
 
8.Ik loof U die mijn schepper zijt, 
die met uw liefde mij geleidt, 
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd, 
in 't diepst der aarde opgebouwd. 
Niets blijft er voor uw oog verborgen. 
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen. 

Stil gebed 

Votum en groet 

Lofprijzing  ELB.56 :1,2 en 3  
1.Al zou de vijgenboom niet bloeien, 
geen opbrengst aan de wijnstok zijn, 
toch zal mijn beker overvloeien 
want Jezus schenkt mij vreugdewijn. 
Al draagt ook de olijf geen vrucht 
en ontbreekt het koren op het veld 
met Hem heb ik geen kwaad te duchten 
die zelfs mijn hoofdhaar heeft geteld. 
 
2.Al loopt geen schaap meer in de weide 
en staat geen rund meer in de stal, 
toch zal ik mij in Hem verblijden, 
die is, die was en komen zal. 
Hij maakt mijn voeten als der hinden, 
zodat ik op mijn hoogten treed. 
'k Zal mij aan zijn beloften binden, 
en word met zijn gezag bekleed. 
 
3.Al kwellen ziekten, zorgen, machten, 
ik zal hen met Gods woord verslaan. 
Ik blijf zijn beeld in mij verwachten, 

al klaagt de boze mij ook aan. 
Nochtans, ja nochtans zal ik juichen: 
De HERE Here is mijn kracht, 
en ied're vijand zal zich buigen 
voor Hem die alles heeft volbracht. 

 
ELB. 58 :1 en 2 
1.Zoekt eerst het Koninkrijk van God 
en zijn gerechtigheid 
en dit alles krijgt u bovendien. 
Hallelu, halleluja. 
 
refrein 
Halleluja, halleluja, 
Halleluja, hallelu, halleluja. 

 
2.Men kan niet leven van brood alleen, 
maar van ieder woord, 
dat door de HEER gesproken wordt. 
Hallelu, Halleluja. 
 
refrein 
Halleluja, halleluja, 
Halleluja, hallelu, halleluja. 

 
    Gebed bij de opening van het woord 

    Bijbellezing: – Habakuk 3 :17-19 (NBV) 
  en Mattheüs 6 :25-34 

 
Lied 910 :2,3 en 4 (LB2013) 

 2.Goddank, wij overdenken 
't geheim van onze Heer, 
het heil dat Hij wil schenken, 
dat nieuw is altijd weer. 
Bevrijd van onze zorgen 
begroeten wij de dag 
en vrezen niet de morgen, 
wat hij ook brengen mag. 

  
3.Hij die met heerlijkheden 
de leliën bekleedt, 
zal ook zijn kindren kleden, 
Hij kent ons lief en leed. 
Geen schepsel wordt vergeten, 
Hij houdt het al in stand, 
die vogels geeft te eten, 
Hij voedt ons uit zijn hand. 

  
4.Al zal geen wijnstok dragen, 
geen vijgenboom zijn vrucht, 
al ligt het veld te klagen 
onder een lege lucht, 
God doet zijn hand toch open, 
zijn lof krijgt stem in mij. 
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  LIEDERENBLAD 
Daar ik op Hem mag hopen, 
ben ik alleen maar blij. 

Verkondiging: ‘Geen zorgen’ 

Lied 978 :1,3 en 4 (LB2013) 
1.Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzeek're zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 
3.Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
't Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 
  
4.Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 

Wat betekent het Heilig Avondmaal? 

Bediening en viering Heilig Avondmaal 

Psalm 103 :1,2 en 3 (LB1973) 
1.Zegen,mijn ziel, de grote naam des Heren, 
laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefd'u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 
 
2.Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt, 
dat uw bestaan, met glorie begenadigd, 
gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt. 
Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen, 
Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen,  
op Israël zijn zegen uitgestort. 
 
3.Hij is een God van liefde en genade, 
barmhartigheid en goedheid zijn de daden 
van Hem die niet voor altijd met ons twist, 
die ons niet doet naar alles wat wij deden, 
ons niet naar onze ongerechtigheden 
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 

    Dankgebed en voorbede 

    Slotlied: Gezang 429 (LvdK) 
1.Wie maar de goede God laat zorgen 
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar, 
is bij Hem veilig en geborgen, 
die redt Hij godlijk, wonderbaar: 
wie op de hoge God vertrouwt, 
heeft zeker op geen zand gebouwd. 
  
2.Blijf dan eerbiedig God verbeiden 
en zwijg de Heer ootmoedig stil; 
Hij zal ons naar zijn raad geleiden, 
't is goed en heilig wat Hij wil. 
God die ons uitverkoren heeft, 
kent alle zorg die in ons leeft. 
  
3.Treed vrolijk voort op 's Heren wegen, 
neem zijn gebod getrouw in acht. 
't Wordt eindlijk alles u ten zegen, 
wanneer gij daarop biddend wacht. 
En wie gelovig op Hem ziet, 
weet zeker, Hij verlaat ons niet. 

     Zegen 
 
 Amen van de gemeente op de dienst 
   
 Orgelspel  
     

Collecten: 
Voedselbank Harderwijk 
Kerk en eredienst 

 


