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  LIEDERENBLAD 
Zondag 17 oktober 2021 
Avonddienst 2021 Visnet 
Voorganger Ds. Wim Dekker 
Thema:  Zoeken-vinden-wachten 
 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 105 :1 en 3 (OB) 
1.Looft,looft, verheugd den HEER' der Heren; 
Aanbidt Zijn Naam, en wilt Hem eren. 
Doet Zijne glorierije daân 
Alom den volkeren verstaan, 
En spreekt,met aandacht en ontzag, 
Van Zijne wond'ren dag aan dag. 
 
3.Vraagt naar den HEER' en Zijne sterkte, 
Naar Hem, die al uw heil bewerkte. 
Zoekt dagelijks Zijn aangezicht, 
Gedenkt aan 't geen Hij heeft verricht, 
Aan Zijn doorluchte wonderdaân;  
En wilt Zijn straffen gadeslaan. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Aanvangstekst: .  
 
Psalm 31 :5 en 16 (OB) 
5.'k Zal in Uw goedheid mij verblijden!  
Gij hebt mij aangezien,  
En hulpe willen biên,  
In mijn verdrukking en mijn lijden;  
Toen, in mijn zielsellende,  
Uw aangezicht mij kende.  
  
16.Gij zult uw volk een schuilplaats wezen; 
Gij bergt hen in het licht, 
Van 't Godd'lijk aangezicht, 
Daar zij geen leed van trotsen vrezen:  
Een hut, waarin zij 't woelen, 
Den twist der tong niet voelen.  
 
Geloofsbelijdenis  
 
Hemelhoog 479 :1 en 2 
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. 
 
Gebed 
 
Lezing door gemeentelid 
 
Bijbellezing: Psalm 27 
           Tekst: Psalm 27 : 8,9a en 14 
 
Psalm 27 :2, 4 en 5 (NB) 
2.Een ding slechts kan ik van de Heer verlangen,  
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geev’ 
Hem dagelijks te loven met gezangen,  
te wonen in zijn huis zo lang ik leef! 
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog. 
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog,  
aanschouwende hoe schoon en zuiver is 
zijn licht, verlichtende de duisternis. 
 
4.Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde,  
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht. 
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden 
die Gij eens zeide: ”Zoek mijn aangezicht”. 
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer! 
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer! 
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart,  
ik smacht naar ‘t uur dat Gij U openbaart! 
 
5.Laat mij toch nimmermeer uw toorn verwekken,  
verstoot hem niet die U in zwakheid dient. 
Zoudt Gij uw heerlijk aangezicht bedekken,  
zo wordt mijn leven leeg en zonder vriend. 
Gij zijt het enigst dat mijn hart bezit! 
Van al mijn schatten bleef mij niets dan dit: 
Gij zijt de helper die mij niet verlaat,  
als vader en als moeder van mij gaat. 
 
Verkondiging: Thema, Zoeken-vinden- wachten 
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  LIEDERENBLAD 
Psalm 130 :3  (NB) 
3.Ik heb mijn hoop gevestigd 
op God de Heer die hoort. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, 
wacht zijn verlossend woord. 
Nog meer dan in de nachten 
wachters het morgenlicht, 
blijf ik, o Heer, verwachten 
uw lichtend aangezicht. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten: 
1e Compassion 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Gezang 446 :1,2 en 5 (LB1973) 
1.O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij uw naam in 't oor, 
uw naam die mij geloven doet: 
Gij gaat mij reddend voor; 

  
2.uw naam die onze wonden heelt 
en ons met manna spijst, 
die onze dood en zonde deelt 
en onze vrees verdrijft. 
 
5.Zolang Gij nog onzichtbaar zijt, 
een zon diep in de nacht, 
roep ik uw nadering reeds uit 
omdat ik U verwacht. 

  
Zegen:   
  
  
     
 


