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  LIEDERENBLAD 
Zondag 18 september 2022 
Avonddienst Visnet 
Voorganger Ds. Wim Dekker 
Leerdienst 
Organist: Anton 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 100 :1 en 4 (OB) 
1.Juich aarde, juich alom den HEER', 
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 
Komt, nadert voor Zijn aangezicht; 
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 
 
4.Want goedertieren is de HEER'; 
Zijn goedheid eindigt nimmermeer; 
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht  
Tot in het laatste nageslacht. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Aanvangstekst: Klaaglied. 3 :22 en 23 
 
Opwek. 123 Groot is uw trouw 

Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. 

  
Refrein: 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij 
weer betoond. 
Al wat ik nodig had, 
hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 

  
Gij geeft ons vrede, 
vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

  
(refrein) 
 
Geloofsbelijdenis  
 
 
 

Psalm 79 :7 (OB) 
 7.Zo zullen wij de schapen Uwer weiden, 
    In eeuwigheid Uw lof, Uw eer verbreiden, 
    En zingen van geslachten tot geslachten; 

Uw trouw, Uw roem, Uw onverwinbare 
krachten. 

 
Gebed 

 
Lezing door een gemeentelid 
 
Bijbellezing Psalm 33 en Psalm 61 :1-8 
 
Teksten: Ps. 33 :5B en Ps. 63 :4 A 
 
Psalm 33 :1 en 2 (NB) 

 1.Komt nu met zang en roert de snaren, 
   gij volk, dat leeft van 's Heren recht. 
   Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen 
   een lofzang in de mond gelegd. 
   Word' als nooit tevoren door wie Hem behoren 
   't feestlied ingezet! 
   Meldt de blijde mare bij de klank der snaren, 
   steekt de loftrompet. 
 
 2.Zingt al wie leeft van Gods genade, 
   want waarheid is al wat Hij zegt. 
   Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, 
   op liefde rust zijn heilig recht. 
   Die zich openbaarde/overal op aarde, 
   alles spreekt van Hem. 

Heemlen hoog verheven,/vol van blinkend 
leven 

   schiep Hij door zijn stem. 
 
Thema: ‘De aarde is vervuld van goedertierenheid’’ 
 

Gezang 223 (LB) 
1.De aarde is vervuld 
van goedertierenheid, 
van goddelijk geduld 
en goddelijk beleid. 
  
2.Gods goedheid is te groot 
voor het geluk alleen, 
zij gaat in alle nood 
door heel het leven heen. 
  
3.Zij daalt als vruchtbaar zaad 
tot in de groeve af 
omdat zij niet verlaat 
wie toeven in het graf. 
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4.Omdat zij niet vergeet 
wie godverlaten zijn: 
de wereld hemelsbreed 
zal goede aarde zijn. 

  
5.De sterren hemelhoog 
zijn door dit zaad bereid 
als dienaars tot de oogst 
der goedertierenheid. 

  
6.Het zaad der goedheid Gods, 
het hoge woord, de Heer, 
valt in de voor des doods, 
valt in de aarde neer. 

  
7.Al gij die God bemint 
en op zijn goedheid wacht, 
de oogst ruist in de wind 
als psalmen in de nacht. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecte 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Psalm 136 :1,2 en 13 (NB) 
1.Looft den Heer, want Hij is goed,  
trouw in alles wat Hij doet.  
Want zijn goedertierenheid   
zal bestaan in eeuwigheid.  
  
2.Geeft den God der goden eer,  
jubelt voor der heren Heer.  
Hij doet wondren, Hij alleen  
trouw door alle tijden heen.  
 
13.Aan den God des hemels zij  
eer en dank en heerschappij,  
want zijn goedertierenheid  
zal bestaan in eeuwigheid.  
 
Zegen  

 
 
  


