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  LIEDERENBLAD 
Zondag 11 september 2022 
Avonddienst Visnet 
Voorganger Ds. G. de Kok 
Viering en dankzegging H.A. 
Organist: Adriaan 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Gezang 87 :1,2 en 3 (B38) 
1.Ruis, o Godsstroom der genade 
in gemeent' en huis en hart! 
Laat in U gezond zich baden, 
wat gebogen gaat door smart! 
Stroom, o Heil'ge Geest, terneder 
op het uitgedroogde land; 
en de bloemen bloeien weder, 
haast verwelkt door zonnebrand. 
 
2.Laat het uit Gods hemel stromen 
in de kerken overal! 
Van uw nederdaling dromen 
moede harten zonder tal. 
Nieuwe liefde, nieuwe zangen, 
kracht, die zielen opwaarts tilt, 
brengt uw ruisen, die 't verlangen 
als een heilig lied doortrilt. 
 
3.Komt, gij dorstigen, hier drinken 
uit die milde heilfontein! 
Laat uw ziel in 't stof niet zinken, 
maar in haar gereinigd zijn. 
Laat U door haar golven dragen 
tot waar liefde nooit verkoelt, 
waar de kust der aardse dagen 
door Gods vreugde wordt omspoeld. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Psalm 43 :3 :3 en 4 (NB) 
3.O Here God, kom mij bevrijden, 
zend mij uw waarheid en uw licht 
die naar uw heilge berg mij leiden, 
waar Gij mij woning wilt bereiden. 
Geef dat ik door U opgericht 
kom voor uw aangezicht. 
 
4.Dan ga ik op tot uw altaren, 
tot U, o bron van zaligheid. 
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren 
en dankbaar ruisen alle snaren 
voor U die al mijn vreugde zijt 
en eindloos mij verblijdt. 
 

Voortzetting en dankzegging H.A. 
 
Inleiding  
 
Geloofsbelijdenis  
 
Gezang 358 :1 en 2 (LB1973) 
1.Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet, 
wil mij vergeven wat ik U misdeed; 
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht, 
maar troost mij met uw woord: het is 
volbracht. 
  
2.Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis, 
het heilig feest van uw gedachtenis; 
schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet 
in 't teken van uw lichaam en uw bloed. 
 
Delen van brood en wijn 
 
Dankzegging  
 
Psalm 68 :7 (NB) 

 7.God zij geprezen met ontzag. 
   Hij draagt ons leven dag aan dag, 
   zijn naam is onze vrede. 
   Hij is het die ons heeft gered, 
   die ons in ruimte heeft gezet 
   en leidt met vaste schreden. 
   Hij die het licht roept in de nacht, 
   Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
   dat wordt ons niet ontnomen. 
   Hij droeg ons door de diepte heen, 
   de Here Here doet alleen 
   ons aan de dood ontkomen. 
 

Gebed 
 
 Bijbellezing Haggai 2:10-23 (NBV) 
 

Gezang 324 :1 en 4 (LB1973) 
1.Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o 
Here. 
Naar vrede smachten wij, naar stille 
innigheid. 
Laat ons van Jezus zelf, die op een berg 
klom, leren 
alleen te zijn met U die geest en waarheid 
zijt. 
 
4.De Heiland op de berg, alleen met God 
zijn Vader, 
vernam de stem van 't leed die van de 
aarde schreit. 
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  LIEDERENBLAD 
 
 
Heer Jezus, maak uw kerk tot hoorder en tot 
dader, 
opdat de wereld weet van uw barmhartigheid. 
 
Verkondiging  

 
ELB. 239 :1,2,3 en 4  
1.Wees stil en weet: Ik ben uw God. 
Wees stil en weet: Ik ben uw God. 
Wees stil en weet: Ik ben uw God. 
 
2.Ik ben de God die u geneest. 
Ik ben de God die u geneest. 
Ik ben de God die u geneest. 
 
3.Ik ben de God die u doopt met zijn Geest. 
Ik ben de God die u doopt met zijn Geest. 
Ik ben de God die u doopt met zijn Geest. 
 
4.Aan u, o God, geef ik al wat ik ben. 
Aan u, o God, geef ik al wat ik ben. 
Aan u, o God, geef ik al wat ik ben. 
 
Dankgebed 
 
Collecte 
1e Voedselbank Harderwijk 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Psalm 42 :2 en 3 (NB) 
2.Tranen heb ik onder 't klagen 
tot mijn spijze dag en nacht 
als mijn haters honend vragen; 
"Waar is God dien gij verwacht?" 
Ik gedenk hoe ik vooraan 
in de reien op mocht gaan, 
om mijn dank Hem op te dragen 
in zijn Huis op hoogtijdagen. 
 
3.Hart onrustig, vol van zorgen, 
vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft wie nederviel. 
Eens verschijn ik voor den Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer. 
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven 
dikwijls aan de dood ontheven. 
 
Zegen  

 
 
  


