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  LIEDERENBLAD 
Woensdag 4 november 2020 om 19.30 uur 
Dankdag avonddienst 
Organist  
Voorganger Ds. T. Schutte 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 67 (NB) 
1.God zij ons gunstig en genadig. 
Hij schenke ons 't gezegend licht 
dat overvloedig en gestadig 
straalt van zijn heilig aangezicht; 
opdat hier op aarde  elk uw weg aanvaarde 
en tot U zich wend ', 
zo,dat allerwegen  ieder volk de zegen 
van uw heil erkent. 
 
2.De volken zullen U belijden, 
o God,U loven al te zaam! 
De landen zullen zich verblijden 
en juichen over uwen naam. 
Volken zult Gij rechten,/hun geding beslechten 
in gerechtigheid, 
volken op deez'aarde,/die uw arm vergaarde, 
die Gij veilig leidt. 
  
3.De aarde heeft de vrucht gegeven, 
die door de hemel werd verwekt, 
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven 
waar God zijn hand houdt uitgestrekt. 
God is ons genegen,/onze God geeft zegen, 
Hij die alles geeft, 
Hij zal zijn geprezen,/Hem zal alles vrezen 
wat op aarde leeft. 
  
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Hemelhoog 554 (Dank U voor deze nieuwe morgen) 
1.Dank U voor deze nieuwe morgen. 
Dank U voor elke nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen 
bij U komen mag. 
 
2.Dank U voor alle goede vrienden. 
Dank U, o God voor al wat leeft. 
Dank U voor wat ik niet verdiende: 
dat U mij vergeeft. 
 
3.Dank U voor alle bloemengeuren. 
Dank U voor ieder klein geluk. 
Dank U voor alle held’re kleuren. 
Dank U voor muziek. 
 
 

4.Dank U dat U in moeilijkheden, 
dank U dat U in pijn en strijd, 
dank U dat U in alle tijden 
toch steeds bij ons zijt. 
 
5.Dank U dat U hebt willen spreken. 
Dank U, U hoort een ieders taal. 
Dank U dat U het brood wilt breken 
met ons allemaal. 
 
6.Dank U dat ons uw woord bewaarde. 
Dank U dat U uw Geest ons geeft. 
Dank U dat ieder mens op aarde 
van uw liefde leeft. 
 
7.Dank U, uw liefde kent geen grenzen. 
Dank U dat ik nu weet daarvan. 
Dank U, o God, ik wil U danken 
dat ik danken kan. 
 
Gebed  

 
Hemelhoog 553 
1.Dank U, Heer, voor al wat leeft, 
dank voor alles wat Gij geeft: 
voedsel, vreugde, overvloed – 
Gij zijt overstelpend goed! 
Dank U wel voor al wat groeide, 
wind en wolken, licht en lucht, 
velden vol van goede vrucht, 
dank dat duizend bloemen bloeiden! 
 
2.Al te veel bleef ongedaan; 
stil verwijtend zien ons aan 
armen, bedelend om brood – 
levend lijken zij al dood. 
Geef ons heden open handen, 
ogen om opnieuw te zien 
uw geboden, alle tien: 
vlammen die van liefde branden. 
 
3.Armen in uw koninkrijk 
zijn reeds U, de koning rijk – 
wie zachtmoedig is beërft 
land waarin geen kind meer sterft; 
wie hier treurt mag binnentreden, 
wie een hart heeft recht en rein 
zal daar zonder zorgen zijn: 
eindelijk een land van vrede! 
 
4.Dank U, Heer, dat wie zo leeft 
dankzij Pasen toekomst heeft: 
honing, melk in overvloed, 
Kanaän wordt meer dan goed! 
Vrolijk zingen wij tezamen 
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wereldwijd het hoogste lied 
als uw wil voorgoed geschiedt 
juichend: halleluja, amen! 
 
Bijbellezing: 2 Kor.1 :1-11 
 
Verkondiging 
 
Hemelhoog 562 (Mijn Vader dank u wel) 
1.Mijn Vader, dank U wel, 
dat U steeds bij mij bent. 
Dat U al mijn gedachten 
en verlangens kent. 
Dat U zo stil en rustig 
en begrijpend bent. 
Mijn Vader, dank U wel. 
 
2.Ik dank U dat uw hand 
mij steeds behoedt en leidt. 
Dat U mij wilt bewaren 
in de felste strijd. 
Voor troost die U mij geeft 
in onzekerheid. 
Mijn Vader, dank U wel. 
 
3.Ik dank U voor 
de diepe vrede en de rust. 
Voor vreugde en voor blijdschap 
en voor levenslust. 
Ik dank U dat U zelf 
nu heel mijn leven vult. 
Mijn Vader, dank U wel. 
 
4.Mijn woorden schieten vaak 
zo veel te kort, o Heer. 
Wat U aan mij wilt geven, 
dat is toch veel meer. 
’k Ervaar uw diepe rijkdom 
en geluk steeds meer. 
Mijn Vader, dank U wel. 
 
5.Daarom wil ik U danken 
dat ik zingen kan. 
Dat ik U met mijn stem 
toch altijd loven kan. 
Dat ik U in dit lied 
van harte danken kan. 
Mijn Vader, dank U wel. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Ondersteuning ouderenpastoraat 
  
 

Slotlied: Opwek. 770 (Ik zal er zijn)                              
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

Refrein                                                                       
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

Refrein   
 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’ 
 
Zegen  
 
 
 
 
 


