
 
 

 
 

 1 

  LIEDERENBLAD 
Woensdag 9 maart  2022 Biddag 
Avonddienst   Visnet 
Voorganger Ds. H. Brandsen 
Thema:  “Meester leer ons bidden”? 
 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 91 :1 en 5 (NB) 
1.Heil hem wien God een plaats bereidt 
in zijn verheven wo-ning; 
hij overnacht in veiligheid 
bij een almachtig ko-ning. 
Ik zeg tot God; Gij zijt mijn schild, 
mijn toevlucht en mijn veste, 
op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt 
voor mij altijd het beste. 
 
5.Maar gij moogt schuilen bij den Heer, 
geen kwaad bedreigt uw woning; 
gij hebt tot schild en tegenweer 
den allerhoogsten Koning. 
Hij gaf zijn engelen bevel 
dat u geen ding zou schaden; 
zij zullen u naar Gods bestel 
behoeden op uw paden. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Lied 178 :1 en 2 (OTH) 
1.Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag 
en kniel nu voor Hem neer; 
die zelf geen zonde kent 
en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
 
2.Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
waar Hij verschijnt met vuur; 
een eeuwigdurend licht 
straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
 
Lied 297 :1 en 3 (ELB) 
1.Hier in uw heiligdom, 
dicht bij de troon, 
vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn. 
Zo komen wij tot u 

met heilig ontzag 
als uw Geest ons trekt tot U. 
 
3.Heer ik wil horen 
uw zachte stem. 
Laat and're stemmen in mij zwijgen. 
Open mijn ogen, Heer, 
opdat ik het licht 
van uw aangezicht zal zien. 
 
Gebed  
 

Lied 302 :1,2 en 4 (ELB) 
1.Heer, ik kom tot U, 
hoor naar mijn gebed. 
Vergeef mijn zonden nu 
en reinig mijn hart. 
 
2.Met uw liefde, Heer, 
kom mij tegemoet 
nu ik mij tot U keer, 
en maak alles goed. 
 
4.Jezus, op uw Woord 
vestig ik mijn hoop. 
U leeft en U verhoort 
mijn bede tot U. 
 
Lezing door gemeentelid 
 
Bijbellezing: Luc. 11 :1-13 
 
Psalm 62 :1 en 5 (NB) 
1.Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 
van Hem verwacht ik altijd weer 
mijn heil,-op Hem toch kan ik bouwen. 
Ik wankel niet, want Hij staat vast; 
mijn toevlucht, als het water wast, 
mijn rots, mijn enige vertrouwen. 
 
5.Voorwaar,Hij is mijn heil, mijn rots, 
mijn naam rust in de schutse Gods. 
O volk, uw God laat u niet vallen. 
Als gij voor Hem uw hart uitstort, 
vertrouw dat gij gezegend wordt; 
God is een schuilplaats voor ons allen. 
 
 
Preek: “Meester, leer ons bidden”? 
 
Gezang 148 :1 en 6 (B38) 
1.Van U zijn alle dingen, 
van U, o God, alleen, 
van U de zegeningen, 
o hoorder der gebeen! 
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Uw liefd' en trouw omringen 
mijn wankelende schreen, 
en wat w' ooit goeds ontvingen, 
het is van U alleen! 
 
6.U zal ik eeuwig eren, 
die eeuw'ge goedheid zijt! 
U blijv', o Heer der heren, 
geheel mijn hart gewijd! 
Wat kan ik niet ontberen, 
wanneer uw hand mij leidt, 
wat vuriger begeren 
dan uwe heerlijkheid! 
 
Geloofsbelijdenis 

  
Lied 267 (OTH)  
Heer, God U loven wij, 
Heer, U belijden wij. 
Vader in eeuwigheid 
zingt 't gans heelal uw naam. 
Aarde en hemel, Heer, 
zingen uwe naam ter eer, 
heel uw schepping door, 
eeuwig met 't engelenkoor. 
Heilig, heilig, heilig is onze God, 
de Heer Zebaoth. 
Hemel en aarde zijn van uw grootheid vol. 
Hemel en aarde zijn van uw grootheid vol. 
Halleluja, halleluja, halleluja, 
halleluja, amen. 

Dankgebed en voorbeden 

Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Psalm 67 :3 (OB) 
3.De volken zullen, HEER', U loven; 
O HEER', U loven altemaal,  
Die d' aarde vruchtbaar maakt van boven  
Dat z' ons op haar gewas onthaal'.  
God is ons genegen;   
Onze God geeft zegen  
Hij, die alles geeft, 
Hij zal zijn geprezen,  
Hem zal alles vrezen,  
Wat op aarde leeft.  
 
Zegen:   
  
  


