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  LIEDERENBLAD 
Zondag 23 augustus avonddienst  
Gezamenlijke dienst Visnet en Dorpskerk 
Voorganger Ds. M. van Leeuwen 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Opwek.520 :1,2 en 4 
1.Wees mijn verlangen,  
o Heer van mijn hart, 
leer mij U kennen  
in vreugde en smart. 
Laat mijn gedachten  
op U zijn gericht; 
wakend of slapend,  
vervuld van uw licht. 

  
2.Geef mij uw wijsheid,  
uw woorden van eer, 
dat ik in U blijf  
en U in mij Heer, 
U als mijn Vader  
en ik als uw kind 
dat in uw armen  
geborgenheid vindt. 

  
4.Wat baat mij rijkdom  
of eer van een mens: 
bij U te wonen  
is al wat ik wens, 
met als beloning  
dat ik op U lijk; 
Hemelse Koning,  
pas dan ben ik rijk. 
 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Aanvangstekst: 
 
Lied 479 :1,2 en 3 (LB)(Aan U behoort..) 
1.Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzeekre zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 

  
2.Gij roept het jonge leven wakker, 
een tuin bloeit rond het open graf. 
Er ruisen halmen op de akker 
waar zich het zaad verloren gaf. 
En vele korrels vormen saam 
een kostbaar brood in uwe naam. 

  
 

3.Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
't Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 

 
Geloofsbelijdenis  

 
Lied 479 :4 (LB)(Laat dan mijn hart..) 
4.Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 

 
Gebed  

 
Bijbellezing: Jona 3 HSV 

 
Psalm 36 :1 (NB) 
1.De zonde die de zondaars vleit 

   doet zacht en vol arglistigheid 
   diep in hun hart zich horen. 
   Zij vrezen niet voor God den Heer, 
   en hun geweten spreekt niet meer, 
   zij zijn aan 't kwaad verloren. 
   Vol list en leugen is hun woord, 
   zij laten door de schijn bekoord 
   wat goed is achterwege. 
   Bij nacht nog zinnen zij op kwaad, 
   zij hebben hun verdorven staat, 
   de boosheid liefgekregen. 
 

Preek: …en Hij deed het niet (Jona  3 :10) 
 

Psalm 86 :6 en 8 (OB) 
 6.Leer mij naar Uw wil te hand'len,  
    'k Zal dan in Uw waarheid wand'len;  
    Neig mijn hart, en voeg het saâm,  
    Tot de vrees van Uwen Naam. 
    HEER', mijn God, ik zal U loven,  
    Heffen 't ganse hart naar boven;  
    'k Zal Uw Naam en majesteit  
    Eren tot in eeuwigheid. 
 
 8.Maar Gij, HEER, Gij zijt lankmoedig,  
    Zeer barmhartigig, overvloedig  
    In genâ, die ons behoedt, 
    Groot van waarheid, eind'loos goed.  
    Wend U tot mijn ziel genadig;  
    Sterk Uw knecht, en geef weldadig  
    Ondersteuning aan den zoon  
    Uwer dienstmaagd, van den troon.  
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  LIEDERENBLAD 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Slotlied: Lied 440 :1,2en 4 (LB) 
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. 

  
2.Het is het eeuwige erbarmen, 
dat mijn besef te boven gaat, 
het zijn de liefdevolle armen, 
het is zijn hart, dat openstaat. 
Hij noodt de zondaar, Hij vergeeft 
die Hem het hart gebroken heeft. 
 
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. 
 
Zegen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


