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  LIEDERENBLAD 
Zondag 20 nov. 2022  
Avonddienst 18.30 uur 
Voorganger Ds. J.D.J. ten Voorde 
Thema:  “Jezus en de Psalmen” 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Aanvangslied: Psalm 68 :7 (NB) 
God zij geprezen met ontzag. 
Hij draagt ons leven dag aan dag, 
zijn naam is onze vrede. 
Hij is het die ons heeft gered, 
die ons in ruimte heeft gezet 
en leidt met vaste schreden. 
Hij die het licht roept in de nacht, 
Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
dat wordt ons niet ontnomen. 
Hij droeg ons door de diepte heen, 
de Here Here doet alleen 
ons aan de dood ontkomen. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Opwek. 733 . 
De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag 
overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Refrein 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit, 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 
 
Heer, vol geduld toont U ons uw liefde. 
Uw naam is groot en uw hart is zacht. 
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 
Refrein 
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 
Refrein 
 
Verheerlijk Zijn heilige Naam. (2x) 
 
Geloofsbelijdenis 

Op Toonhoogte 353  
Jezus, ik wil U bedanken 
voor wat U voor mij hebt gedaan. 
Omdat U voor mij bent gestorven 
maar ook weer bent opgestaan. 

 
Refrein: 
Jezus, ik dank U, U gaf uzelf voor mij. 
Jezus, ik dank U en geef mijzelf aan U, 
ik geef mijzelf aan U. 

 
U werd geschopt en geslagen, 
ze lachten en scholden U uit. 
En zelfs door uw vrienden verlaten, 
hing U voor mij aan het kruis. 

 
Refrein 

 
U hebt mijn zonden gedragen 
en ook al mijn pijn en verdriet. 
Dat U zoveel van mij kon houden, 
nee, Heer, dat begrijp ik niet. 

 
Refrein 

 
Gebed  

 
Lezing door een gemeentelid 

 
Bijbellezingen: -Psalm 22: 1-3, 7-9, 15-19  

en Mattheüs 27: 33-46 (NBV)           
 
     Psalm 22 :1 en 7 (NB) 
 1.Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij mij 
 en blijf zo ver, terwijl ik tot U schrei, 
 en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij? 
 Hoe blijft Gij zwijgen? 
 Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen 
 bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten, 

maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn 
zuchten 

 in klacht op klacht. 
 
 7.Het grauw dringt op, als honden van rondom, 
 doorboort mijn hand en voet en brengt mij om. 
 Mijn lijf verteerde tot de lege som 
 van mijn geraamte. 
 Zij kennen voor een stervende geen schaamte, 
 lachen hem uit die zich niet kan verweren, 
 en delen reeds, al dobbelend, zijn kleren, 
 hun tot een buit. 
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  LIEDERENBLAD 
Verkondiging: ‘Jezus en de Psalmen’ 
  
We kijken naar het video-lied  
‘Was mij witter dan sneeuw’(Psalm project) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vph6EqZe42k 

 
Dankgebed en voorbeden  
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst  

 
Slotlied: Gezang 10 (B38) 
4.Gij wilt met vrede tot ons komen, 
met vreed' en vrijheid, vreugd' en eer. 
Het juk is van de hals genomen, 
God lof, wij zijn geen slaven meer! 
De staf des drijvers ligt verbroken, 
aan wien ons hart zich had verkocht, 
en 't wapentuig in brand gestoken 
van hem, die onze ziele zocht. 
 
7.O Vredevorst, Gij kunt gebieden 
de vreed' op aard' en in mijn ziel! 
Doe elke zondaar tot U vlieden, 
dat al wat ademt voor U kniel'! 
Dit zal de God des heils bewerken, 
Hij zal de zetel, u bereid, 
met recht en met gerechte sterken; 
Hem zij de lof in eeuwigheid! 
 
Zegen  
 
  
 
 
   
 
   
   
  


