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  LIEDERENBLAD 
Zondag 10 januari avonddienst 2021 Visnet 
organist 
Voorganger ds. W. Dekker 
Thema: Van wie ben jij er een? 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 8 :1,3 en 4 (OB) 
1.HEER', onze Heer, grootmachtig Opperwezen;  
Hoe wordt Uw Naam op aard' alom geprezen!  
Gij, die den glans van Uwe majesteit, 
Hebt boven lucht en heem' len uitgebreid.  
 
3.Sla ik naar 't ruim der held' re hemelbogen,  
Dat heerlijk werk van Uwe ving' ren, d' ogen;  
Zie ik bedaard den glans der zilv' ren maan,  
En 't sterrenheir, door U geschapen, aan. 
  
4.Mijn God, wat is de mens dan op deez' aarde!  
De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde,  
Dat Gij aan hem in zoveel gunst gedenkt;  
En 's mensen zoon Uw teerste liefde schenkt!  
 
Bemoediging en groet 
 
Gebed  
 
Aanvangstekst: 1 Cor.15 :45 - 47 
 
Opwek. 70 
Heer, onze God, 
hoe heerlijk is uw naam, 
die U ons noemt 
door sterren, zon en maan. 
Hemel en aarde 
spreken wijd en zijd, 
tonen het wonder 
van uw heerlijkheid. 

  
Heer, onze God, 
die aard' en hemel schiep, 
zeeën en land 
met macht tevoorschijn riep. 
Wat zijn wij, mensen, 
dat U aan ons denkt 
en ons uw heerlijkheid 
en luister schenkt? 

  
U komt ons, Heer, 
in Christus tegemoet. 
U geeft ons, Heer, 
verlossing door zijn bloed. 
U roept ons, mensen, 
in uw heerlijkheid: 
leven om Jezus' wil  
in eeuwigheid! 

Daarom zal, Heer, 
ons lied een loflied zijn, 
dat in ons zingt 
met eindeloos refrein. 
Prijzend uw liefde, 
heffen wij het aan: 
Heer, onze God, 
hoe heerlijk is uw naam! 

 
Geloofsbelijdenis  

 
Lofzang /aanbidding Opwek. 277 
Machtig God, sterke Rots, 
U alleen bent waardig. 
Aard' en hemel prijzen U, 
glorie voor uw naam. 
  
Lam van God, hoogste Heer, 
heilig en rechtvaardig, 
stralend Licht, Morgenster, 
niemand is als U. 
  
Prijst de Vader, 
prijst de Zoon. 
Prijst de Geest, die in ons woont. 
Prijst de Koning der heerlijkheid. 
Prijst Hem tot in eeuwigheid. 

 
Gebed 

 
1e Bijbellezing: Genesis 1 :26-31 

 
Gezang 488a : 1,2 en 3 (LB1973  
1.Zolang er mensen zijn op aarde, 
zolang de aarde vruchten geeft, 
zolang zijt Gij ons aller Vader, 
wij danken U voor al wat leeft. 
  
2.Zolang de mensen woorden spreken, 
zolang wij voor elkaar bestaan, 
zolang zult Gij ons niet ontbreken, 
wij danken U in Jezus' naam. 
  
3.Gij voedt de vogels in de bomen, 
Gij kleedt de bloemen op het veld, 
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen 
en al mijn dagen zijn geteld. 
  
2e Bijbellezing Lukas 3 :21-38 

 
 Tekst: Lukas 3 :38B 
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  LIEDERENBLAD 
Gezang 488A :4 en 5 (LB1973 
4.Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, 
Gij redt de wereld van de dood. 
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, 
zijn lichaam is het levend brood. 
  
5.Daarom moet alles U aanbidden, 
uw liefde heeft het voortgebracht, 
Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 
o Heer, wij zijn van uw geslacht. 

 
Verkondiging  

 
Gezang 461 :1,2 en 3 (LB1973) 
1.O hoogt' en diepte, looft nu God, 
aanbidt zijn heiligheid! 
Zijn woord werd nimmer nog gepeild, 
zijn weg is majesteit. 
  
2.O wondre liefd', o wijsheid Gods, 
toen zond' ons 't licht benam, 
hebt Gij 't verlossend pad gebaand: 
een tweede Adam kwam. 
  
3.De liefde is zo wijs en goed: 
wat eens in Adam viel, 
ons menselijke vlees en bloed, 
wordt leven weer en ziel. 
  

 Gebed en voorbeden 
 

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

 
Slotlied: Psalm 103 :5 en 7 (LB) 

 5.Zoals een vader liefdevol zijn armen 
slaat om zijn kind, omringt ons met 
erbarmen 

   God onze Vader, want wij zijn van Hem. 
   Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 
   Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, 
   slechts leven op de adem van zijn stem. 
 

7.Maar 's Heren gunst zal over die Hem 
vrezen 

   in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, 
   en zijn gerechtigheid de eeuwen door. 
   Zijn heil omsluit de komende geslachten; 
   zo volgen zij die zijn verbond betrachten, 
   van zijn  barmhartigheid het lichtend spoor. 
 

Zegen  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


