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  LIEDERENBLAD 
Zondag 7 februari avonddienst 2021 Visnet 
Dankzegging Heilig Avondmaal 
Voorganger ds. J.S. Telgenhof 
Thema: “God die mij ziet en redt” 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
OTH. 45 (Als een hert) 
Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
 
Votum en groet 
 
Gebed  
 
Psalm 43 :3 en 4 (NB) 
3.O Here God, kom mij bevrijden, 
zend mij uw waarheid en uw licht 
die naar uw heilge berg mij leiden, 
waar Gij mij woning wilt bereiden. 
Geef dat ik door U opgericht 
kom voor uw aangezicht. 
 
4.Dan ga ik op tot uw altaren, 
tot U, o bron van zaligheid. 
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren 
en dankbaar ruisen alle snaren 
voor U die al mijn vreugde zijt 
en eindloos mij verblijdt. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Psalm 139 :1 en 6 (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. 
 
6.Wanneer ik mij geborgen dacht 
in 't vallend duister van de nacht, 
werd dan de nacht niet als het licht? 
Hier lig ik voor uw aangezicht, 
o God, hoe licht is zelfs het duister, 
de nacht een dag die blinkt van luister. 
 
Gebed  
 
Bijbellezing: Psalm 42 
 

Psalm 27 ??? 
 

Verkondiging  “God die mij ziet en redt” 
 

You raise me up 
When I am down, and, oh, my soul, so 
weary 
When troubles come, and my heart 
burdened be 
Then, I am still and wait here in the silence 
Until you come and sit awhile with me 
 
You raise me up, so I can stand on 
mountains 
You raise me up to walk on stormy seas 
I am strong when I am on your shoulders 
You raise me up to more than I can be 
 
You raise me up, so I can stand on 
mountains 
You raise me up to walk on stormy seas 
I am strong when I am on your shoulders 
You raise me up to more than I can be 
 
Dankgebed en voorbeden 

 
Collecten: 
1e IZB 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Psalm 73 :13 en 12 (OB) 

 13.Wie heb ik nevens U omhoog?  
    Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog,  
    op aarde nevens U toch lusten?  
    Niets is er, waar ik in kan rusten.  
    Bezwijkt dan ooit, in bitt're smart  
    of bange nood, mijn vlees en hart,  
    zo zult Gij zijn voor mijn gemoed  
    mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.  
 
 12.'k Zal dan gedurig bij U zijn,  
    in al mijn noden, angst en pijn;  
    U al mijn liefde waardig schatten,  
    wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.  
    Gij zult mij leiden door Uw raad,  
    o God, mijn heil, mijn toeverlaat;  
    en mij, hiertoe door U bereid,  
    opnemen in Uw heerlijkheid.  
 

Zegen  
 
 

 
 
 
 


