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LIEDERENBLAD    
Zondag  10 november 2019 avonddienst 
          Organist Wim Dijkens 
      Voorganger in deze dienst  is 

   Ds. A. van der Graaf 
 
Welkom/afkondigingen 
 
Psalm 127 :1 (NB) 
1.Wanneer de Heer het huis niet bouwt, 
is, alle metselwerk ten spijt, 
de opbouw niets dan ijdelheid. 
Wanneer de Heer de wacht niet houdt, 
geen wachter, die de vijand keert, 
geen stadsmuur die zijn aanval weert. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Gezang 466 :1 en 3 (LB) 
1.Als God, mijn God, maar voor mij is, 
wie is er dan mij tegen? 
Dan werken druk en droefenis 
mij nochtans tot een zegen; 
dan waakt alom een englenwacht, 
dan zie ik sterren in de nacht 
en bloemen op mijn wegen. 

  
3.Ik heb mijn God, dat is genoeg, 
ik wens mij niets daarneven. 
Veel meer dan 't meeste, dat ik vroeg, 
is mij in Hem gegeven: 
mijn hoogste goed, mijn troost in smart, 
het enig rustpunt van mijn hart, 
mijn eeuwig licht en leven. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Opwek. 180 :1,2 en 3  
Bron van licht en leven, 
wij aanbidden U. 
Onze God voor eeuwig. 
Heer, wij danken U. 

  
Refrein: 
Laat de zon van uw gerechtigheid 
opgaan over ons leven; 
en wij zien U in uw heerlijkheid, 
halleluja. 

  
U bent onze Vader, 
wij aanbidden U. 
U geeft ons genade, 
Heer, wij eren U. 

  
(refrein) 

  
 

U bent onze Koning, 
wij aanbidden U. 
U wilt bij ons wonen, 
Heer, wij prijzen U. 

 

Gebed  
 
 Bijbellezing: Nehemia 3 :1-5 en 16-19, 28-32 
   1 Korintiërs 12 :4-6 (NBV) 
 

Gezang 228 :1,2en 3 (B38) 
 1.Neem mijn leven, laat het, Heer, 

toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 

 
2.Neem mijn handen, maak ze sterk 
door uw liefde tot uw werk. 
Maak, dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van uw wet. 

 
3.Neem mijn stem, opdat mijn lied, 
U, mijn Koning, hulde bied'. 
Maak, o Heer, mijn lippen rein, 
dat zij uw getuigen zijn. 

 
Preek: ‘Werk in uitvoering’ 

 
 Psalm 82 :3 (LB) 
 Sta op, o God, en richt de aarde, 
   Gij geeft aan alles recht en waarde; 
   wat zich verheft als god en heer, 
   bestraf het en breng vrede weer. 
   Van U zijn immers alle volken, 
   breek met uw lichtglans door de wolken 
   en straal voor ons in majesteit, 
   Gij Zon van de Gerechtigheid! 
 

Dankgebed  
 

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

  
Joh. de H. 928 :1 en 2 (Ga nu heen in vrede) 
Ga nu heen in vrede,  
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden  
samen met elkaar. 
Aan uw daag'lijks leven,  
uw gezin, uw werk, 
wilt u daaraan geven,  
dan bent u Gods kerk. 
Ga nu heen in vrede,  
ga en maak het waar. 
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Ga nu heen in vrede,  
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden  
samen met elkaar. 
Neem van hieruit vrede,  
vrede mee naar huis, 
dan is vanaf heden  
Christus bij u thuis. 
Ga nu heen in vrede,  
ga en maak het waar. 
 
Zegen  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


