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  LIEDERENBLAD 
Zondag 14 november 2021 
Avonddienst 2021 Visnet 
Voorganger Ds. J.D.J. ten Voorde 
Thema:   
 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 105 :1 en 3 (NB) 
1.Looft God den Heer, en laat ons blijde 
zijn glorierijke naam belijden. 
Meldt ieder volk en elk geslacht 
de wonderen die God volbracht. 
Gij die van harte zoekt den Heer, 
verblijdt u, geeft zijn naam de eer. 
 
3.God, die aan ons zich openbaarde, 
regeert en oordeelt heel de aarde. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht 
tot in 't duizendste geslacht. 
't Verbond met Abraham zijn vrind 
bevestigt Hij van kind tot kind. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Opwek. 575 (Jezus alleen) 
Jezus alleen, ik bouw op Hem. 
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. 
Door stormen heen hoor ik zijn stem, 
dwars door het duister van de nacht. 

  
Zijn woord van liefde dat mij sust 
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust! 
Mijn vaste grond, mijn fundament; 
dankzij zijn liefde leef ik nu. 

  
(v) Jezus alleen werd mens als wij; 
klein als een kind, in kwetsbaarheid. 
Oneindig veel hield Hij van mij, 
leed om mijn ongerechtigheid. 

  
(allen) 
En door zijn offer werd ik vrij, 
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij, 
ontnam de dood zijn heerschappij; 
dankzij zijn sterven leef ik nu. 

  
(m) Daar in het graf, in dood gehuld, 
leek al zijn macht tenietgedaan. 
Maar, o die dag, dat werd vervuld: 
Jezus, de Heer is opgestaan! 

  
 

(allen) 
Sinds Hij verrees in heerlijkheid 
ben ik van vloek en schuld bevrijd. 
Ik leef in Hem en Hij in mij; 
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij. 
  
Geen levensangst, geen stervensnood; 
dat is de kracht, waar ik in sta. 
Van eerste stap tot aan de dood 
leidt Hij de weg waarop ik ga. 
 
Geen duivels plan of aards bestaan 
kan mij ooit roven uit zijn hand. 
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam; 
in die verwachting houd ik stand. 
In Hem alleen, in Hem alleen! 

 

 Geloofsbelijdenis  
 
   Psalm 25 :2 en 4  
  2.Here, maak mij uwe wegen 
  door uw Woord en Geest bekend; 
  leer mij, hoe die zijn gelegen 
  en waarheen G’ uw treden wendt; 
  leid mij in uw rechte leer,  
  laat mij trouw uw wet betrachten,  
  want Gij zijt mijn heil o Heer,  
  ‘k blijf U al den dag verwachten. 
 
  4.God is goed, Hij is waarachtig 
  en gaat zijn getrouwen voor,  
  brengt, aan zijn verbond gedachtig,  
  zondaars in het rechte spoor. 
  Hij zal leiden ‘t zacht gemoed 
  in het effen recht des Heren: 
  wie Hem needrig valt te voet,  
  zal van Hem zijn wegen leren. 
 

Gebed  
 
 Lezing door gemeentelid 
 

Bijbellezing: Exodus 3 :13-14 en 16 -20 
Exodus 12 :12 en 15 :1-3 en 13 en 18 
(NBV) 

  
 Gezang 184 :1,4 en 5  
 1.De Heer is mijn herder! 
  'k Heb al wat mij lust; 
   Hij zal mij gelijden 
   naar grazige weiden. 
   Hij voert mij al zachtkens 
   aan waat'ren der rust. 
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4.De Heer is mijn Herder! 
In 't hart der woestijn 
verkwikken en laven 
zijn hemelse gaven; 
Hij wil mij versterken 
met brood en met wijn. 
 
5.De Heer is mijn Herder! 
Hem blijf ik gewijd! 
'k Zal immer verkeren 
in 't huis mijnes Heren: 
zo kroont met haar zegen 
zijn liefde m' altijd. 
 
Verkondiging  

Opwek. 770 Ik zal er zijn                                   
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn 
naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten: 
1e Diaconie (stichting Mensenkinderen) 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied:OTH.134 (Onze Vader) 
Onze Vader in de hemel 
heilig is uw naam. 
Laat uw koninkrijk spoedig komen. 
 

Laat uw wil worden gedaan. 
In de hemel, zo ook hier op aard'. 
  
Refrein: 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
  
Onze Vader in de hemel, 
geef ons daaglijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij dat doen. 
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn. 
  
(Refrein) 
  
En leidt ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het kwaad. 
  
(Refrein) 
  
Amen. Amen. 

 

Zegen:   
  
  


