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LIEDERENBLAD    
Zondag  29 september 2019 avonddienst 
          Organist Thom Hesseling 
      Voorganger in deze dienst  is 

 Prop P.J. Verhagen 
 
Welkom/afkondigingen 
 
Psalm 8 :1 en 3 (NB) 
1.Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven- 
machtige God, Gij die uw majesteit 
ten hemel over ons hebt uitgebreid. 
 
3.Aanschouw ik ‘s nachts het kunstwerk van uw 
handen, 
de maan, de duizend sterren die daar branden, 
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, 
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt? 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Psalm 8 :4, 5 en 6 (NB) 
4.Gij hebt hem bijna goddelijk verheven, 
een kroon van eer en heerlijkheid gegeven, 
Gij doet hem heersen over zee en land, 
ja, al uw werken gaaft Gij in zijn hand. 
 
5.Al wat er land of water heeft tot woning, 
het moet de mens erkennen als zijn koning; 
vogels en wild en al ‘t geduldig vee 
en wat er wemelt in de wijde zee. 
 
6.Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven. 
Heer, onze God, hoe vol van majesteit 
hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid. 
 
Geloofsbelijdenis  

 
Gebed  
 
1e Bijbellezing: Gen. 4 :2-22 en 11 :1-6 
 
ELB. 156 :1,2 en 3  
1.De mens leeft niet alleen op aarde, 
ook dieren zijn door God geschapen. 
De mus, de vis, de leeuw, het paard, 
God schiep hen allen naar hun aard. 
De dieren hebben recht op leven, 
God heeft hen met zijn geest gezegend. 
Hij houdt zijn oog op hen gericht, 
zij spelen voor zijn aangezicht. 
 
 
 

2.Wie zal hen liefdevol beschermen, 
zich aan ben geven als een herder? 
God gunt de mens de hoge eer 
om uit te blinken als hun heer. 
Hij zal het beeld zijn van zijn Schepper, 
wanneer hij hart voor hen zal hebben. 
De mens is Gods gelijkenis 
als hem Gods schepping heilig is. 

 
3.O God, wees ons toch goedertieren, 
wij zijn geen herders voor de dieren, 
zij zuchten onder ons geweld, 
verslagen zij ruimen zij het veld. 
Heiloos verlopen onze wegen, 
de aarde wordt weer woest en ledig. 
Ontferm U over al wat leek 
herschep ons mensen naar uw beeld. 

 
2e Bijbellezing  Lukas  12 :13 - 21 

                          en Handelingen 2 :22 - 24 
 
 Preek   
 
Jezus’ liefde voor mij (Sela) 
Dank U mijn Vader voor al uw genade, die U liefdevol 
geeft. Genade die heiligt, mijn hart heeft gereinigd, 
door Hem die in mij leeft. U heeft mij in liefde aanvaard, 
die mijn hart veranderd heeft. U heeft mij rechtvaardig 
verklaard, wat mij rust en vrede geeft.  

 
Al wat ik ben, dank ik aan Hem: aan Jezus' liefde voor 
mij. Zolang ik besta, volg ik Hem na; krijgt Hij gestalte 
in mij. 
 
Laat mij verder groeien, laat vruchten opbloeien van 
uw heilige Geest. Maak mij overvloedig, standvastig en 
moedig, geef mij wat nog ontbreekt. Heer, werk met 
genade in mij: dat mijn hart U niet bedroeft. Heer, maak 
mij gehoorzaam en vrij: uw genade is mij genoeg. 
 
Niets houdt mij tegen mij over te geven, aan U: Jezus 
alleen. U leidt mij door diepten; met krachtige liefde 
draagt U, mij erdoorheen. U heeft mij de liefde 
verklaard, die mijn hart veroverd heeft. U bent mijn 
bewondering waard: U bent alles waar ik voor leef! 
 
 Dankgebed 
 

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

 
Slotlied: ELB. 163 
1.Zie ik sterren aan de hemel staan, 
aan de donkerblauwe lucht de maan, 
is het of de nacht mij noemt de naam 
van een machtig God. 
Zie ik 's morgens weer de zon opgaan, 
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in het veld de bloemen opengaan, 
is het of de dag mij noemt de naam 
van een machtig God. 
Deze God die aard' en hemel schiep 
is dezelfde God die mij eens riep 
uit het duister tot zijn heerlijk licht, 
zodat ik elke dag Hem Vader noemen mag 
en die zijn liefde voor mij openbaart, 
mij rechtvaardig in zijn Zoon verklaart, 
elke dag mij in zijn hand bewaart: 
Hoe groot is God voor mij. 
 
Zegen  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


