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Viering en dankzegging H.A. 
Avonddienst 2021 Visnet 
Voorganger Ds. L.W. Smelt 
Thema:   
 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Gezang 444 :1,2 en 3 (LB.) 
1.Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 

  
2.Alles wat U prijzen kan, 
U, de Eeuwge, Ongeziene, 
looft uw liefd' en zingt ervan. 
Alle englen, die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe: 
`Heilig, heilig, heilig' toe! 

  
3.Heer, ontferm U over ons, 
open uwe Vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen. 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan - 
laat ons niet verloren gaan. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Begintekst: Matt.5 :8 (Zalig zijn de reinen van 
hart want zijn zullen God zien) 
 
Psalm 51 :5 (OB) 
5.Verberg Uw oog van mijn bedreven kwaad,  
Waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. 
Delg, delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden,  
En spreek mij vrij van mijne gruweldaad.  
Herschep mijn hart, en reinig Gij, o HEER', 
Die vuile bron van al mijn wanbedrijven;  
Vernieuw in mij een vasten geest, en leer  
Mij aan Uw dienst oprecht verbonden blijven.  
 
OTH. 20 Create in me.. 
Create in me a clean heart, o God 
and renew a right spirit within me. 
Create in me a clean heart, o God 
and renew a right spirit within me. 

  

Cast me not away from thy presence, o Lord 
and take not thy Holy Spirit from me. 
Restore unto me the joy of thy salvation 
and renew a right spirit within me. 

 
 Gebed 
 
 Lezing door gemeentelid 
 

Bijbellezing: Jesaja 6  
 
Gezang 457 :3 en 4  
3.Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, 
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. 
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, 
één en al vuur en liefde en majesteit. 
  
4.Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
hemel, zee en aarde verhoogt uw 
heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 

 
Verkondiging: Jesaja 6 :3 (driemaal Heilig) 
(5, Wee mij) (8 (Zend mij) 

 
Psalm 85 :1 (NB) 
1.Gij waart goedgunstig voor uw land, o 
Heer, 

   in Jakobs harde lot bracht Gij een keer. 
   De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan. 
   Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan. 
   Gij die de vlammen van uw toorn bezweert, 
   Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd. 

God van ons heil, herstel ons, neem ons 
aan 

   en doe uw toorn niet over ons bestaan. 
 
 Terwijl de tafel wordt toebereid 
 
 Lied 404 a (Sanctus) LB2013 
 1.Heilig, heilig, heilig, 

o Heer van alle machten, 
hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid. 
Hosanna in den hoge! 
Gezegend die daar komt in de naam van de 
Heer! 
Hosanna in den hoge! 
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Psalm 68 :12 (NB) 
12.Gij mogendheden,zingt een lied, 
zingt Hem die koninklijk gebiedt, 
hier en in alle landen. 
Hij heft zijn stem,een stem van macht- 
uw sterkte zij Hem toegebracht, 
strekt tot Hem uit uw handen. 
Zijn heerlijkheid en hoog bevel 
staan wakend over Israel, 
geen wankeling gedogend. 
Doorluchtig is uw majesteit, 
geef aan uw volk standvastigheid, 
o Here God hoogmogend. 
 
Lied 833 (Neem mij aan..)LB2013 
2.Neem mij aan zoals ik ben, 
wek in mij wie ik zal zijn, 
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 
 
Gebed 
 
Nodigen tot deelname in kerk en thuis 
 
Brood en wijn 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Psalm 103 :2 (OB) 
2.Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven, 
Hoeveel het zij, genadig wil vergeven, 
Uw krankheên kent en liefderijk geneest; 
Die van 't verderf uw leven wil verschonen, 
Met goedheid en barmhartigheên u kronen; 
Die in den nood uw redder is geweest. 
 
Collecten: 
1e Voedselbank Harderwijk 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Psalm 108 :1 en 2 (NB) 
1.Mijn hart is, Heer, in U gerust. 
Uw lof  te zingen is mijn lust. 
Maakt, harp en luit, den Here groot. 
Mijn lied begroet het morgenrood. 
Ik breng mijn lof, o Heer, U toe 
onder de volken en ik doe 
in ieder land mijn psalm weerklinken, 
daar 'k hemelhoog uw trouw zie blinken. 
 
2.Ja, hoger dan het hemels blauw 
is,Heer, uw goedheid en uw trouw. 
Verhef U, dat uw aangezicht 
de hemel met zijn glans verlicht. 
Op aarde blink'uw heerlijkheid. 
Gord uw geliefden tot de strijd. 

Ten zege zij uw hand geheven, 
hoor mij, o Heer, wil antwoord geven. 

 
Zegen:   

  
  
     
 


