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  LIEDERENBLAD 
Zondag 18 oktober 2020 om 18.30 uur 
Avonddienst Visnet  
Organist Anton de Jager 
Voorganger Prop. P.J. Verhagen 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Nieuwe LB. 418 :1 en 2 
1.God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 
  
2.Niemand kan alleen, 
Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer 
naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, – 
vruchtbaar in de Heer. 
  
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Psalm 86 :3 en 4 (OB) 
3.HEER', door goedheid aangedreven,  
zijt Gij mild in ’t schuld vergeven.  
Wie U aanroept in den nood,  
vindt Uw gunst oneindig groot.  
HEER', neem mijn gebed ter oren;  
wil naar mijne smeking horen;  
merk naar Uw goedgunstigheên,  
op de stem van mijn gebeên.  
 
4 'k Ben gewoon, in bange dagen,  
mijn benauwdheid U te klagen;  
Gij toch, Die d' ellenden ziet,  
hoort mij, en verstoot mij niet.  
HEER', wat goôn de heid'nen roemen,  
niemand is bij U te noemen;  
daden, als Uw grote daân,  
treft men nergens elders aan.  
 
Geloofsbelijdenis  
 
Gebed  

 
Bijbellezing: Gen. 7 :13 - 24 
 Matt.14 :22 - 32 
 

 
Psalm 69 : 1 en 4 (NB) 

 1.Red mij, o God, het water stijgt en stijgt, 
  ik heb geen vaste grond onder de voeten. 
   Zal ik dan in het niet verzinken moeten, 
   in het moeras des doods, waar alles zwijgt? 
   Ik heb geroepen tot mijn stem 't begaf. 
   Voortdurend heb ik naar U uitgekeken. 
   Het diepe water wordt mij tot een graf, 
   mijn keel is hees, mijn ogen zijn bezweken. 
 
 4.Tot U, o Heer, tot U is mijn gebed, 
   hoor mij en kom mij met uw hulp te stade; 
   ik smeek U om een stonde van genade, 
   ik heb mijn hart, mijn hoop op U gezet. 
   Houd mij dan vast en wees mij toegedaan, 

antwoord mij, Heer, Gij wilt mij immers 
helpen. 

   Wend U tot mij, zie mij barmhartig aan, 
   laat mij niet door het water overstelpen. 
 
 Preek 

 
Opwek.642 De Rivier 

Al mijn zonden, al mijn zorgen, 
neem ik mee naar de rivier. 
Heer, vergeef mij en genees mij. 
Vader, kom, ontmoet mij hier. 
  
Want dit water brengt nieuw leven 
en verfrist mij elke dag. 
't Is een stroom van uw genade, 
waar 'k U steeds ontmoeten mag. 
  
Refrein: 
Here Jezus, neem mijn leven, 
ik leg alles voor U neer. 
Leid mij steeds weer naar het water; 
'k wil U daar ontmoeten, Heer. 
  
Kom ontvang een heel nieuw leven, 
kom en stap in de rivier. 
Jezus roept je, Hij verwacht je 
en Hij zegt: "ontmoet mij hier". 
  
(refrein) 
  
Leid mij steeds weer naar het water; 
'k Wil U daar ontmoeten, Heer. 
 
Dankgebed en voorbeden 

 
Collecten: 
1e Compassion 
2e Kerk en eredienst 
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  LIEDERENBLAD 
  
Slotlied: Hemelhoog 738 :1 en 2  
1.Zijn Gods wegen donker, duister? 
Mens, omsluier uw gezicht, 
want wat komt is vol van luister! 
oogverblindend, louter licht! 
Waar, wanneer, kan niemand weten; 
dat het komen zal, staat vast, 
is voorzegt door de profeten: 
licht dat wereldwijd verrast.  
 
Aan de eindstreep van de tijden, 
zien wij hoe het oude kwaad 
moe geworsteld is, ontwapend, 
tot geen opstand meer in staat. 
Als God alles en in allen, 
dag in nacht en duister is, 
zal het licht zijn, eeuwig licht zijn, 
licht uit licht en duisternis. 
 
Zegen  
 
 
 
 
 


