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  LIEDERENBLAD 
Zondag 9 augustus avonddienst  
Gezamenlijke dienst Visnet en Dorpskerk 
Voorganger Ds. G. Oberink (Urk) 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Introlied Psalm 33 :1 (OB) 
1.Zingt vrolijk, heft de stem naar boven,  
Rechtvaardigen, verheft den HEER'. 
Het past oprechten, God te loven; 
Zingt Zijnen groten Naam ter eer.  
Prijst Hem in uw psalmen,  
Met de schoonste galmen;  
Roept Zijn weldaân uit. 
Laat de keel zich paren,  
Met den klank der snaren; 
Looft Hem met de luit. 
 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Introtekst: 1 Petrus 5 :8a,10b, 11 
 
Psalm 33 :4 (NB)  
4.Wat ook de volkeren beramen, 
Hij slaat het stuk met sterke hand. 
Hij zal hun trots beraad beschamen, 
zijn raadsbesluit houdt eeuwig stand. 
Heel het mensenleven,/aller volken streven 
rust in Gods beleid. 
Zalig die Hem eren,/'t volk, het erf des Heren, 
nu en voor altijd. 
 
Geloofsbelijdenis  
 
Gezang 440 :1 en 4 (LB1973) 
1.Ik heb de vaste grond gevonden, 
waarin mijn anker eeuwig hecht: 
de dood van Christus voor de zonden, 
van eeuwigheid als grond gelegd. 
Die grond zal onverwrikt bestaan, 
als aarde en hemel ondergaan. 
 
4.Daarop wil ik gelovig bouwen, 
getroost, wat mij ook wedervaart; 
mij aan Gods vaderhart vertrouwen, 
wanneer mijn zonde mij bezwaart. 
Steeds vind ik daar opnieuw bereid 
oneindige barmhartigheid. 
 
Gebed  
 
 
 
 

 
 
Gezang 135 :3 (B38) 
3Lof, eer en prijs zij God 
door aller scheps'len tongen, 
op zijne hemeltroon 
aanbiddend toegezongen: 
de Vader en de Zoon, 
die met de Heil'ge Geest, 
Drieenig God, steeds blijft, 
en immer is geweest! 
 
Bijbellezing: 1 Petrus 5 :6 -11 
 
Lied 755 (LB2013) 
1.Toch overwint eens de genade, 
en maakt een einde aan de nacht. 
Dan onderwerpt de Heer het kwade, 
dan is de strijd des doods volbracht. 
De wereld treedt in 's Vaders licht, 
verheerlijkt voor zijn aangezicht. 
  
2.O welk een vreugde zal het wezen, 
als Hem elk volk is toegedaan; 
uit aard' en hemel opgerezen 
vangt dan het nieuwe loflied aan. 
Als ieder voor de Heer zich buigt 
en aller stem Gods lof getuigt. 
 
Thema: Bedreigd bestaan? 
 
Psalm 37 :1 en 2 (NB) 
1.Wees niet afgunstig op de goddeloze, 
benijd hem niet die u met onrecht kwelt. 
Al bloeit hij nu,al groeit hij in het boze, 
straks is hij gras dat wegdort op het veld. 
Woon in het land met die het goede kozen 
en die de Heer tot zijn getrouwen telt. 
  
2.Verlustig u,mijn ziel,in God den Here. 
Hij maakt het wel voor wie op Hem vertrouwt. 
De Heer vervult uw diepste zielsbegeren. 
Wentel op Hem al wat uw weg benauwt. 
Uw recht zal eenmaal helder triomferen, 
zoals het middaglicht zijn intocht houdt. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Slotlied: OTH. 191 (Ik bouw op U) 
1.Ik bouw op U, 
mijn Schild en mijn Verlosser. 
Niet eenzaam ga 
ik op de vijand aan. 
Sterk in uw kracht, 
gerust in uw bescherming. 



 
 

 
 

 2 

  LIEDERENBLAD 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
Sterk in uw kracht, 
gerust in uw bescherming. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 

  
2.Gelovend ga ik, 
eigen zwakheid voelend. 
En telkens weer 
moet ik uw kracht verstaan. 
Toch rijst in mij 
een lied van overwinning. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
Toch rijst in mij 
een lied van overwinning. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
  
3.Ik bouw op U, 
mijn Schild en mijn Verlosser. 
Gij voert de strijd, 
de huld' is U gewijd. 
In 't laatste uur 
zal 'k zegevierend ingaan 
in rust met U die mij hebt voortgeleid. 
In 't laatste uur 
zal 'k zegevierend ingaan 
in rust met U die mij hebt voortgeleid. 
 

Zegen  
 
(Amenlied)  
Gezang. 456 :3 (LB) 
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


