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  LIEDERENBLAD 
Zondag 11 juli Avonddienst 2021 Visnet 
Voorganger Ds. M. van Leeuwen 
Thema:   
 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
OTH. 368 : 3 en 4 
3.God wil aan ons telkens weer tonen 
dat Hij genadig is en trouw. 
Dat Hij met ons samen wil wonen, 
geeft ons de moed voor dit gebouw. 
Maar niet met steen 
en hout alleen 
is 't grote werk gedaan. 
't Zal om onszelve gaan. 

  
4.De Heil'ge Geest geeft taal en teken. 
Christus deelt al zijn gaven uit. 
De Vader zelf wil tot ons spreken 
en elk verstaat wat het beduidt. 
Wees ons nabij 
en maak ons vrij 
in dit uw heiligdom. 
Kom, Here Jezus, kom! 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Openingstekst: Filippenzen2 :12c 
 
NLB 657 :1 en 2 (LB2013) 
1.Zolang wij ademhalen 
schept Gij in ons de kracht 
om zingend te vertalen 
waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven 
tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven 
geeft stem aan onze dank. 
  
2.Al is mijn stem gebroken, 
mijn adem zonder kracht, 
het lied op and’re lippen 
draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen 
of in verdriet verstild: 
het lied van Uw verlangen 
heeft mij aan ’t licht getild. 
 
Geloofsbelijdenis  
 
 
 

NLB 657 :3 en 4 (LB2013) 
3.Het donker kan verbleken 
door psalmen in de nacht. 
De muren kunnen vallen: 
zing dan uit alle macht! 
God, laat het nooit ontbreken 
aan hemelhoog gezang, 
waarvan de wijs ons tekent 
dit lieve leven lang. 

  
4.Ons lied wordt steeds gedragen 
door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven 
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest. 

 
Gebed  
 

 Lezing door een gemeentelid  
 
 Bijbellezing: Filippenzen 3 :1-16 
 
 Psalm 73 :1 en 8 (NB) 
 1.Ja,God is goed voor Israel, 
   is waarlijk goed,ik weet het wel, 
   voor 't zuiver hart dat leeft in vrede. 
   Maar ik was bijna uitgegleden. 
   Mijn afgunst groeide met de dag, 
   daar ik der bozen voorspoed zag, 
   hoe moeiteloos hun leven is, 
   zo zonder kwelling en gemis. 
 
 8.Hoe was ik in opstandigheid 
   een dwaas voor U die wijsheid zijt. 
   Ik zag geen zin meer in het leven, 
   dat door het kwade scheen omgeven, 
   dat naar geen doel meer scheen gericht. 
   Ik was voor U,die troont in 't licht, 
   een zot,die ziet en niet verstaat, 
   een dier,het weet niet waar het gaat. 
 
 Preek: Filippenzen 3 :12 
 
 Psalm 73 :9 en 10 (NB) 

9.Nu blijf ik bij U altijd,   
   God die mij troost,die bij mij zijt, 
   mijn twijfel stilt en mijn  verlangen, 
   die mij in liefde houdt omvangen. 
   Gij neemt mij bij de rechterhand, 
   Gij zijt getrouw,uw raad houdt stand, 
   uw wijsheid is het die mij leidt 
   en eenmaal kroont met heerlijkheid. 



 
 

 
 

 2 

  LIEDERENBLAD 
10.Wien heb ik in den hemel,Heer, 
behalve U,mijn troost en eer? 
Wat kan op aarde mij bekoren? 
Alleen bij U wil ik behoren. 
Al zou mijn vlees en hart vergaan, 
toch zal ik,God,voor U bestaan, 
wien ik mijn leven toevertrouw, 
Gij zijt de rots waarop ik bouw. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
3e Ondersteuning Ouderenpastoraat  
 
Slotlied: OTH. 145 (Dag en nacht, Heer) 
Refrein: 
Dag en nacht, Heer, 
waakt Gij als een herder over mij. 
Dag en nacht, Heer, 
veilig kan ik bij U zijn. 

  
1.Als de dag opnieuw begint, 
waakt Gij als een herder over mij. 
Als een vader voor zijn kind, 
veilig kan ik bij U zijn. 

  
(Refrein) 

  
2.In de avondschemering, 
waakt Gij als een herder over mij. 
Ik ben uw beschermeling. 
Veilig kan ik bij U zijn. 

  
(Refrein) 

  
3.In het duister van de nacht, 
waakt Gij als een herder over mij. 
Gij, mijn toevlucht, steun en kracht. 
Veilig kan ik bij U zijn. 

  
(Refrein) 
 
Zegen  
  
  
     
 


