
 

Liederen avonddienst 2 oktober 2022 

 

Schriftlezing: Richt. 6 

 

Voorzang: Weerklank Psalm 22 : 1 

Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij, 

waarom zijt Gij tot redding niet nabij? 

Hoort Gij dan niet mijn bitter noodgeschrei, 

mijn angstig vragen? 

Mijn God, hoe ik bij dag ook moge klagen, 

Gij antwoordt niet; en ook in lange nachten 

vind ik geen rust, geen antwoord op mijn klachten. 

Hoort Gij dan niet? 

 

Psalm 103: 1 

Loof, loof den HEER, mijn ziel, met alle krachten; 

Verhef Zijn naam, zo groot, zo heilig t' achten; 

Och of nu al, wat in mij is, Hem preez'! 

Loof, loof, mijn ziel, den Hoorder der gebeden; 

Vergeet nooit één van Zijn weldadigheden; 

Vergeet ze niet; 't is God, die z' u bewees. 

 

Psalm 103: 3 

Loof Hem, die u vergunt uw zielsverlangen, 

En 't goede tot verzading doet ontvangen; 

Uw jeugd vernieuwt, gelijk eens arends jeugd. 

De HEER doet recht, is heilig in Zijn richten; 

Treft iemand druk, Hij wil den druk verlichten, 

En hart en mond vervullen met Zijn vreugd. 

 

WK 447: 1, 2, 3 en 4 

Jezus, ga ons voor 

deze wereld door, 



 

en U volgend op uw schreden 

gaan wij moedig met U mede. 

Leid ons aan uw hand 

naar het vaderland. 

 

Valt de weg ons lang, 

zijn wij klein en bang, 

sterk ons, Heer, om zonder klagen 

achter U ons kruis te dragen. 

Waar Gij voor ons tradt, 

is het rechte pad. 

 

Krimpt ons angstig hart 

onder eigen smart, 

moet het met de ander lijden, 

Jezus, geef ons kracht tot beide. 

Wees Gij zelf het licht 

dat ons troost en richt. 

 

In de woestenij, 

Heer, blijf ons nabij 

met uw troost en met uw zegen 

tot aan 't eind van onze wegen. 

Leid ons op uw tijd 

in uw heerlijkheid. 

 

WK 364: 1 en 2 

Nooit kan 't geloof te veel verwachten, 

des Heilands woorden zijn gewis. 

't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, 

maar nooit een vriend als Jezus is. 

Wat zou ooit zijne macht beperken? 

't Heelal staat onder zijn gebied! 



 

En wat zijn liefde wil bewerken, 

ontzegt Hem zijn vermogen niet. 

 

Die hoop moet al ons leed verzachten. 

Komt, reisgenoten, 't heil des Heren wachten, 

zijn bergen vlak en zee‰n droog. 

O zaligheid niet af te meten, 

o vreugd, die alle smart verbant! 

Daar is de vreemd'lingschap vergeten 

en wij, wij zijn in 't vaderland! 

 

Psalm 3: 2 

Maar, trouwe God, Gij zijt 

Het schild, dat mij bevrijdt, 

Mijn eer, mijn vast betrouwen; 

Op U vest ik het oog; 

Gij heft mijn hoofd omhoog, 

En doet m' Uw gunst aanschouwen. 

'k Riep God niet vrucht'loos aan; 

Hij wil mij niet versmaân 

In al mijn tegenheden; 

Hij zag van Sion neer, 

De woonplaats van Zijn eer, 

En hoorde mijn gebeden. 


