
Liturgie avonddienst 9 mei 2021 
 
 
Voorzang: Weerklank lied 289 : 2 
 
Wij willen deze dag u wijden, 
tot U, o Jezus, dankbaar gaan. 
Uw kerk looft op gezette tijden 
de daden die U hebt gedaan. 
Zend dan uw Geest hier in ons midden, 
verlicht, vervul ons hart, o Heer. 
Dan zal ons zingen, geven, bidden 
geheiligd wezen tot uw eer. 
 
 
Stil gebed 
 
 
Votum en groet 
 
 
Zingen: Psalm 100 : 3 en 4 

 
Gaat tot Zijn poorten in met lof, 
Met lofzang in Zijn heilig hof; 
Looft Hem aldaar met hart en stem; 
Prijst Zijnen naam, verheerlijkt Hem.  
 
Want goedertieren is de HEER; 
Zijn goedheid eindigt nimmermeer; 
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 
Tot in het laatste nageslacht. 
 
 
Geloofsbelijdenis  
 
 
Zingen: Weerklank lied 443 
 

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. 
 
‘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’. 
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
 
Gebed om de HG 
 
 
Schriftlezing: Handelingen 16: 1-3, 2 Timotheüs 1: 1-14 en 2 Timotheüs 3: 14-17 
 
 
Zingen: Weerklank Psalm 22 : 4 en 10 
 

Gij hebt, o HERE, door uw grote macht 
mij uit de moederschoot eens voortgebracht. 
Door U ontving ik liefdevol en zacht 
rust bij mijn moeder. 
Ik was bij U, mijn God en mijn behoeder, 
van jongsaf aan reeds veilig en geborgen. 
Gij hebt mij met uw vaderlijke zorgen 
steeds bijgestaan. 



Gij hebt gehoord, geantwoord op uw tijd. 
Geprezen zij uw naam, die ik belijd. 
Te midden van uw volk roep ik verblijd: 
Groot is de HERE! 
U die God vreest, wil Hem eerbiedig eren. 
Laat zang en spel, o Jakobs zaad, Hem prijzen, 
het kroost van Israël Hem dank bewijzen: 
God deed ons wel. 
 
 
Preek:  2 Timotheüs 1: 5     ‘Moeder Eunice’    -    Moederdag 
 

Zingen: Psalm 145 : 2 en 4 

Ik zal, o HEER, dien ik mijn Koning noem, 
Den luister van Uw majesteit en roem 
Verbreiden, en Uw wonderlijke daân 
Met diep ontzag aandachtig gadeslaan. 
Elks juichend hart zal Uw geducht vermogen, 
De grote kracht van Uwen arm verhogen; 
Ik zal mijn stem met aller lofzang paren, 
En overal Uw grootheid openbaren. 

Al wat Gij wrocht, zal juichen tot Uw eer; 
Uw gunstvolk zal verblijd U zeeg'nen, HEER, 
En roemen van Uw koninkrijk, Uw macht, 
Uw heerlijkheid en Goddelijke kracht; 
Om, waar zich 't hart ooit voelt in leerzucht blaken, 
Uw heerlijkheid, Uw macht bekend te maken, 
En d' eer Uws rijks, zo groot, zo hoog verheven, 
Voor aller oor den hoogsten roem te geven. 
 
 
 
Dankgebed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Collecten 
 

 
 

 
1ste collecte voor de diaconie 
 
2de collecte is bestemd voor (CvK) het werk in de eigen gemeente.  
 
3de  collecte is bestemd het plaatselijk kerkenwerk 
 
 
Slotzang:  Gezang 12  Avondzang 
 
O grote Christus, eeuwig licht! 
Niets is bedekt voor Uw gezicht; 
Die ons bestraalt, waar wij ook gaan, 
Al schijnt geen zon, al licht geen maan.  
 
Toon ons Uw goedheid en Uw macht, 
Door Uw bescherming, dezen nacht, 
Behoed ons tegen ramp en leed, 
En blijf tot onze hulp gereed.  
 
Verkwik ons door een zoete rust, 
Om goed te doen met nieuwen lust; 
Dat onze slaap gematigd zij, 
Ja zelfs Uw naam tot eer gedij'.  
 
Houd ons gemoed voor U bereid, 
Opdat het blij Uw komst verbeid', 
Daar 't in een stil vertrouwen leeft, 
Dat Gij ons onze schuld vergeeft.  
 
Bescherm ons, in den bangen tijd 
Van zielsverzoeking en van strijd; 
Laat nooit den bozen vijand toe, 
Dat hij ons enig' hinder doe.  
 
Behoed het ganse Christendom; 
Geef dat in kruis Uw vreugd weerom; 
Vertroost het neergebogen hart, 
En heel in gunst der kranken smart.  
 



O Vader, dat Uw liefd' ons blijk'; 
O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk; 
O Geest, zend Uwen troost ons neer; 
Drieënig God, U zij al d' eer. 
 
 
Zegenbede 
 
 
 


