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  LIEDERENBLAD 
Zondag 24 januari avonddienst 2021 Visnet 
organist 
Voorganger ds. R.F de Wit (Ermelo) 
Thema:  
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 139 :1 en 2 (NB) 
1.Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 
 
2.Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 
 
Votum en groet 
 
Gebed  
 
Psalm 17 :3 (OB) 
3.Ik zet mijn treden in Uw spoor,  
Opdat mijn voet niet uit zou glijden.  
Wil mij voor struikelen bevrijden,  
En ga mij met Uw heillicht voor.  
Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten,  
Omdat G', o God, mij altoos redt.  
Ai, luister dan naar mijn gebed,  
En neig Uw oren tot mijn klachten. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Weerklank 439 :1 
1.Heer, U bent mijn leven, 
de grond waarop ik sta. 
Heer, U bent mijn weg 
de waarheid die mij leidt. 
Uw woord is het pad 
de weg waarop ik ga, 
zolang U mij adem geeft, 
zolang als ik besta. 
Ik zou niet meer vrezen, 
want U bent bij mij. 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 

 
Gebed bij opening van de Bijbel 
 
Bijbellezing: Mattheüs 4 :12-22 
 
 
 

Gezang 47 : 1 en 3 
1.Jezus die langs het water liep 
en Simon en Andreas riep, 
om zomaar zonder praten 
hun netten te verlaten, - 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en roept ook ons, roept u en mij, 
om alles op te geven 
en trouw Hem na te leven. 

 
Verkondiging 

 
Gezang 51 
1.Lieve Heer, Gij zegt `kom' en ik kom, - 
want mijn leven is onder de macht gesteld 
van de Heer die mijn dagen en nachten telt 
en de Heer zegt `kom' en ik kom. 
  
2.O mijn God, Gij zegt `ga' en ik ga, 
Gij zegt `ga' en ik ga, laat mij niet alleen, 
wees het woord in mijn vlees en de geest 
om mij heen, 
wees de adem waaruit ik ontsta. 
  
3.Want o Heer, ik zeg `kom' en Gij komt, 
ik zeg `kom' en Gij komt en uw bloed wordt 
wijn 
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn 
en uw naam wordt een lied in mijn mond. 

 
 Dankgebed en voorbeden 
 

Collecten: 
1e Werk van de Diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Ik zal er zijn (Sela) 
1.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’. 

 
2.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. 

 
3.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. 
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  LIEDERENBLAD 
[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’. 
 
4.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. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
[refrein] 
 
uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’ 
 
Zegen  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  


