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  LIEDERENBLAD 
Zondag 29 augustus 2021 
Avonddienst 2021 Visnet 
Voorganger Ds. J.C. Oosterwijk 
Thema:   
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Lied 905 (NLB2013) 
Wie zich door God alleen laat leiden 
enkel van Hem zijn heil verwacht, 
weet hem nabij, ook in de tijden 
die dreigend zwart zijn als de nacht. 
Want wie op God alleen vertrouwt 
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd 
 
Laat dan in stilte ook uw kracht zijn 
en leef uw leven opgewekt. 
Laat Gods genade u genoeg zijn, 
die voor u uit zijn sporen trekt. 
Hij is het zelf die ons voorziet; 
wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet 
 
Zing maar en bid, en ga Gods wegen 
doe wat uw hand vindt om te doen. 
Weet dat de hemel zelf u zegent, 
u brengt naar weiden fris en groen. 
Wie zich op God alleen verlaat, 
weet dat Hij altijd met ons gaat 
 
 
Intochtspalm:  25 :1 en 10 (NB) 
1.Heer, ik hef mijn hart en handen 
op tot U, beslecht mijn zaak. 
Weer van mij de smaad en schande 
van mijns vijands leedvermaak. 
Ja, zij worden zeer beschaamd 
die de goede trouw verachten,  
maar wie uw gebod beaamt,  
mag gelovig U verwachten. 
 
10.Mogen mij toch steeds behoeden 
vroomheid en waarachtigheid. 
Hoopvol is het mij te moede,  
U verwacht ik t’allen tijd. 
Here God van Israël,  
red uw volk in tegenspoeden! 
Toon uw goddelijk bestel,  
dat uw hand ons toch behoede! 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
 
 

 
Opwek. 717 (Stil mijn ziel wees stil) 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds; 
Hij is erbij 
in je beproevingen en zorgen. 
  
Refrein: 
God, U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wank'len. 
Vredevorst, vernieuw 
een vaste geest binnenin mij, 
die rust in U alleen. 
  
Stil, mijn ziel, wees stil 
en dwaal niet af; 
dwars door het dal zal Hij je leiden. 
Stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild 
tegen de pijlen van verleiding. 
  
(Refrein) 
 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft. 
Wacht, wacht op de Heer; 
de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. 
  
(Refrein 2x) 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Lied 885 (Groot is uw trouw, o Heer) 
1.Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, 
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. 
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
  
2Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt; 
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
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Gebed 
 
Lezing door gemeentelid 
 
Bijbellezing: Daniël 1 :1 -21 

1 Johannes 2 :13-17 
 
Psalm 119 :1 en 4 
1.Welzalig wie de rechte wegen gaan, 
wie in de regels van Gods wijsheid treden. 
Zalig wie zijn getuigenis verstaan, 
van ganser harte zoeken naar zijn vrede. 
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan. 
De weg der zondaars wordt door hen gemeden. 
 
4.Waarmee bewaart de jeugd haar bloem, haar 
eer, 
hoe vindt de mens reeds vroeg de rechte paden? 
Hij houdt zijn leven onbesmet,wanneer 
hij zich door God en zijn gebod laat raden. 
Ik zoek U met mijn ganse hart, o Heer, 
leid mij niet af ter zijde en ten kwade. 
 
Preek:  
 
Lied 823 :1,4 en 5 (NLB2013) 
1.Gij hebt, o Vader van het leven, 
de aarde aan de mens gegeven, 
het land, de zee is zijn domein. 
Gij hebt hem aan het woord doen komen 
om tussen werk'lijkheid en dromen 
getuige van uw Geest te zijn. 
 
4.Door een geheimenis omsloten, 
door alle dingen uitgestoten, 
gaat hij op alle dingen in. 
Alleen uw woord geeft aan zijn falen, 
zijn rust'loos zoeken en verdwalen 
een onuitsprekelijke zin. 
  
5.O God, wij bouwen als ontheemden, 
wij wonen en wij blijven vreemden, 
bestemd voor hoger burgerrecht. 
Wil ons, o Koning der getijden, 
een woning in de stad bereiden 
waar Gij het fundament van legt. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
3e Media, muziek en cursussen 
 

 
Slotlied: Opwek. 710 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 

  
Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met Uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 

  als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 

  
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 

  
Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 

  Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

  
Zegen:   

  
  
     
 


