
 
 

 
 

 1 

  LIEDERENBLAD 
Woensdag 2 november 2022 
19.30 uur  ‘Het Visnet” 
Dankdag voor gewas en arbeid 
Voorganger: Ds. R.J. Kranen 
Organist: Anton 
Thema: “Hoe zou ik niet kunnen zingen” 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 65 :1 en 3 (NB) 
1.De stilte zingt U toe, o Here,  
in uw verheven oord.  
Wij zullen ons naar Sion keren  
waar Gij ons bidden hoort.  
Daar zal men,Heer,tot u zich wenden,  
tot U komt al wat leeft,  
tot U,o redder uit ellende,  
die alle schuld vergeeft.  
 
3.Gij antwoordt met geduchte daden,  
Gij treedt voor ons in 't krijt.  
God van ons heil,Gij gaat te rade  
met uw gerechtigheid.  
O Gij vertrouwen aller landen  
die ver gelegen zijn,  
Gij houdt het oordeel in uw handen,  
de aard'is uw domein.  
  
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Opwek. 695 (Verberg mij nu)  
Verberg mij nu 
onder uw vleugels Heer. 
Houd mij vast 
in uw sterke hand. 

  
Refrein: 
Als de oceaan haar krachten toont, 
zweef ik met U hoog boven de storm. 
Vader, U bent sterker dan de vloed. 
Dan word ik stil; U bent mijn God. 

  
Vind rust mijn ziel 
in God alleen. 
Ken zijn kracht, 
vertrouw Hem en wees stil. 

  
(refrein) 2x 
Dan word ik stil; U bent mijn God. 
 
Dankgebeden   
 
 

 
Opwek. 303 (Jezus, ik hou van U) 
Jezus, ik houd van U, 
'k heb U lief Heer, boven alle dingen. 
Al wat in mij is verlangt te zingen: 
Jezus, ik houd van U. 

 
Gezang 44 (Dankt dankt nu allen God) 

 1.Dankt, dankt nu allen God 

met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 
  
2.Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 
  
3.Lof, eer en prijs zij God 
die troont in 't licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 

 

Gebed bij opening Bijbel 
 

Lezing door een gemeentelid 
 

Bijbellezing: Filippenzen 4 :1-20 (HSV) 
 

Opwek. 60 (Voor Uw liefde, Heer Jezus) 
Voor uw liefde, Heer Jezus,  ) 
dank U wel.   )2x 
Voor uw liefde, Heer Jezus, 
dank U wel. 
Wij aanbidden U, Heer. 
U komt toe alle lof en eer. 
O, Heer, wij prijzen uw naam! 
  
Voor uw woord van genade, ) 
dank U wel.   )2x 
Voor uw woord van genade, 
dank U wel. 
Heer, U maakte ons vrij. 
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  LIEDERENBLAD 
In uw kracht overwinnen wij. 
O, Heer, wij prijzen uw naam! 

  
Wij aanbidden U, Jezus, ) 
Zoon van God.  )2x 
Wij aanbidden U, Jezus, 
Zoon van God. 
Vul ons hart voor altijd, 
met uw liefde en heerlijkheid. 
O, Heer, wij prijzen uw naam! 

  
U bent heilig, heilig,  ) 
heilig Heer.   )2x 
U bent heilig, heilig, 
heilig Heer. 
Machtig God, zie ons staan, 
neem ons lied als een lofzang aan. 
O, Heer, wij prijzen uw naam! 

  
Maranatha, Heer Jezus, ) 
kom terug.   )2x 
Maranatha, Heer Jezus, 
kom terug. 
Wij verwachten U, Heer. 
Hoor wij bidden: Kom haastig weer! 
O, Heer, wij prijzen uw naam! 
 

Verkondiging  
 
FILMPJE (How can I keep from singing) 

  
Dankgebed en voorbeden 
 
ELB 177 :2,3 en 4  
2.Halleluja, dankt de milde Vader 
die ons tijd van leven schenkt, 
die ons in geduld en in genade 
ieder jaar opnieuw gedenkt. 
In het holste van de nacht der tijden 
blijft zijn vaderland ons veilig leiden. 
Hem zij heerlijkheid en macht 
nu en immer toegebracht. 
 
3.Halleluja, prijst de God der goden, 
de beheerser van het graf, 
die de sleutels van het rijk der doden 
aan zijn Zoon in handen gaf. 
Zalig, die zich stil uit handen geven 
en met Christus sterven en herleven. 
Hem zij heerlijkheid en macht 
nu en immer toegebracht. 
 
4.Halleluja, prijst de Wonderbare 
die te rechter tijd voorziet, 
die aan mensen met verloren jaren 

toch zijn jubeljaar aanbiedt. 
Eenmaal worden levenden en doden 
tot de bruiloft van het Lam ontboden. 
Hem zij heerlijkheid en macht 
nu en immer toegebracht. 

 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie  
2e Ondersteuning Ouderenpastoraat 

 
Slotlied: Gezang 390 
1'k Wil U, o God, mijn dank betalen, 
U prijzen in mijn avondlied. 
Het zonlicht moge nederdalen, 
maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet. 
Gij woudt mij met uw gunst omringen, 
meer dan een vader zorgdet Gij, 
Gij, milde bron van zegeningen: 
zulk een ontfermer waart Gij mij. 
  
2.Uw trouwe zorg wou mij bewaren, 
uw hand heeft mij gevoed, geleid; 
Gij waart nabij in mijn bezwaren, 
nabij in elke moeilijkheid. 
Deez' avond roept mij na mijn zorgen 
tot rust voor lichaam en voor geest. 
Heb dank, reeds van de vroege morgen 
zijt Gij mijn heil en hulp geweest. 
  
3.Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe, 
al wisselen ook dag en nacht. 
Ik ken de rots waarop ik bouwe: 
hij feilt niet, die uw heil verwacht. 
Eens aan de avond van mijn leven 
breng ik, van zorg en strijden moe, 
voor elke dag, mij hier gegeven, 
U hoger, reiner loflied toe. 

 

Zegen 
 
Beantwoord met gezang 456 :3 
3.Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
 


