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  LIEDERENBLAD 
Zondag 12 september 2021 
Avonddienst 2021 Visnet 
Voorganger Ds. A.H. van Veluw 
Thema:  ‘Uitverkiezing?!’ 
 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 119 :28,49 en 66. 
28.Uw hand, Heer, heeft mijn leven toebereid, 
geef mij verstand, dat ik uw wijsheid lere; 
zij die U vrezen zijn oprecht verblijd 
dat ik mijn hoop stel op uw woord, o Here; 
ik weet, uw oordeel is gerechtigheid, 
trouw is de staf waarmee Gij zult regeren. 
 
49.Hoe wonderbaar is uw getuigenis. 
Ik zal het altijd in mijn hart bewaren. 
Wanneer uw heilig woord geopend is 
zal 't als een licht het duister op doen klaren. 
Gij maakt verdwaalden van hun doel gewis, 
uw kennis maakt onkundigen ervaren. 
 
66.Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied, 
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren. 
Onthoud mij uw getuigenissen niet. 
Ik was een schaap en had de weg verloren. 
Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt. 
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Gezang 434 :1 en 2  
1.Liefde Gods, die elk beminnen 
hemelhoog te boven gaat, 
kom in onze harten binnen 
met uw milde overdaad. 
Jezus, één en al ontferming, 
daal vanuit den hoge neer 
met uw heerlijke bescherming 
in ons bevend hart, o Heer. 

  
2.God almachtig boven mate, 
die zo nederig verscheen, 
keer opeens terug en laat ons 
nooit meer, nooit meer hier alleen. 
Laat ons in de kerk U prijzen 
met uw heiligen omhoog 
tot in 's hemels paradijzen 
wij U zien van oog tot oog. 
 
Geloofsbelijdenis 
 

 
HH.479 :1,2 en 4  
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. 

 
2.’k Geloof in U, Heer Jezus, 
geboren uit de maagd, 
eeuw’ge Zoon van God, 
die mens werd zoals wij. 
U, die stierf uit liefde, 
leeft nu onder ons 
één met God de Vader 
en verenigd met uw volk. 
Tot de dag gekomen is 
van uw wederkomst, 
dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 

 
4.Vader van het leven, 
ik geloof in U. 
Jezus de Verlosser, 
wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden, 
Geest van liefd’ en kracht, 
U die via duizend wegen 
ons hier samen bracht. 
En op duizend wegen, 
zendt U ons weer uit, 
om het zaad te zijn van Gods rijk. 
 
Gebed  
 
Kinderlied HH. 562 :1 en 5  
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. 
 
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 
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van harte danken kan. 
Mijn Vader, dank U wel. 

 
Lezing door gemeentelid 
 
Bijbellezing: Romeinen 9 :12b-25 (NBV) 
 
Psalm 79 :5 
5.O Heer, wij zijn het volk door U verkoren, 
wij zijn de schapen die uw roepstem horen, 
Gij, onze herder, zult ons veilig leiden 
aan stille waatren en in groene weiden. 
Geslacht meld aan geslach¶/  
uw goedheid en uw kracht, 
de grootheid van uw daden.    
Zo gaat een blinkend spoor / 
van lof de eeuwen door. 
Wij prijzen uw genade. 
 
Verkondiging: ’Uitverkiezing’ 
 
HH. 330 
1.Eigen roem is uitgesloten: 
Alle lof aan God alleen! 
Ik heb Hem niet uitgekozen, 
Hij koos mij. Loof Hem alleen! 
Zelfs nog voor ik werd geboren, 
voor Gods hand, die alles schiep, 
lucht en land tot leven riep, 
heeft zijn liefde mij verkoren. 
God is liefde – hart en stem, 
zing nu mee, dit lied voor Hem! 
 
2.Zo beminde God de wereld 
dat Hij zijn geliefde Zoon 
voor die weg gedwaalde wereld 
overgaf aan smaad en hoon. 
Toen wij volop zondaars waren, 
klonk het: ‘Vader, zie, Ik ga 
als een lam naar Golgota 
om uw trouw te openbaren.’ 
God is liefde – hart en stem, 
zing nu mee, dit lied voor Hem! 
 
3.Weergaloos, wat een ontferming, 
onvoorwaardelijk, zo vrij! 
God schenkt redding, schenkt bescherming, 
opent deuren, ook voor mij. 
Als ik, zwak in onvermogen, 
door de nacht weer word verleid, 
straalt het paaslicht, wijd en zijd 
hemels licht vol mededogen. 
God is liefde – hart en stem, 
zing nu mee, dit lied voor Hem! 
 

 Dankgebed en voorbeden 
 

Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
3e Ondersteuning Ouderenpastoraat 

 
Slotlied: Gezang 445 :1 en 2 
1.God heeft mij zijn Zoon gegeven, 
door 't geloof nam ik Hem aan; 
ja, ik weet het, ik zal leven, 
en door Hem ten hemel gaan. 
Zelfs eer ik nog was geboren, 
heeft mij God in Hem verkoren, 
eer zijn woord met scheppersmacht 
dit heelal tot aanzijn bracht. 
  
2.Jezus Christus is gestorven, 
is verrezen, ook voor mij, 
heeft de zegepraal verworven 
en het leven, ook voor mij. 
Aan Gods rechterhand gezeten, 
zal Hij nimmer mij vergeten, 
maar, uit deernis met mijn lot, 
treedt Hij voor mij in bij God. 

 
Zegen:   

  
  
     
 


