
Liturgie Avonddienst - Biddag - 10 maart 2021 - Zuidland  

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

Aanvangslied: Psalm 107: 1 en 17 

  (vers 17 declamatie onder orgelspel – geen tekst tonen) 

 1 ‘Gods goedheid houdt ons staande.... 

 

17 ‘Maar waar geen gras wou groeien 

   in 't hart van steen en zand, 

   doet Hij fonteinen sproeien, 

   glimlachend ligt het land. 

   Hij richt een woonstee aan 

   voor wie ontbering leden, 

   daar geeft de aarde graan, 

   de wereld bloeit van vrede’. 

 

Stil Gebed - Bemoediging en Groet 

 

‘Zingen’: Psalm 107: 20 ‘Wie wijs is, zal de Here… 

 

Gebed 

 

Lezing: Psalm 104: 1-6 

 

‘Zingen’: (declamatie - idem) Psalm 136: 1  

 ‘Loof de Heer, want Hij is goed...  

  Trouw in alles wat Hij doet. 

  Want zijn goedertierenheid 

  Zal bestaan in eeuwigheid.’ 

 

Lezing: Psalm 104: 10-15 

‘Zingen’: (declamatie - idem) Psalm 136: 1  

 

Lezing: Psalm 104: 19-23 

‘Zingen’: (declamatie - idem) Psalm 136: 1  

 

Lezing: Psalm 104: 24, 27-31, 33-34, slot 

‘Zingen’: (declamatie - idem) Psalm 136: 1  

 

Schriftlezing: I Corinthe 12: 1, 4-22, 26-27 

 

Zingen : NLB 672: 3 en 6(vers 6 declamatie-idem)  

 

3 ‘In ’t lichaam van de Heer.. 

 

6 Declamatie: ‘Vul aan wat ons ontbreekt ... 

 

 



6 ‘Vul aan wat ons ontbreekt, 

   want stukwerk is ons pogen. 

   En wat ons afleidt van 

   de vrede uit den hoge, 

   laat dat, verheven licht, 

   in vuur en wind vergaan. 

   Houdt Gij ons staande door 

   het wonder van Gods naam’. 

 

Verkondiging 

 

Zingen : NLB 418: 1, 2 (vers 2 declamatie-idem) en 3  

1 ‘God, schenk ons de kracht... 

 

2 ‘Niemand kan alleen, 

  Heer, uw zegen dragen; 

  Zegen drijft ons heen 

  Naar wie vrede vragen. 

  Wat Gij schenkt, wordt meer 

  Naar gelang wij delen, 

  Horen helpen, helen – 

  Vruchtbaar in de Heer’. 

 

3 ‘Vrede, vrede laat ... 

 

Apostolische Geloofsbelijdenis 

 

Zingen : Psalm 85: 3 en 4 (4 declamatie-idem)(NB vers 4 is kort) 

3  ‘Bij wie Hem vrezen... 

 

4 ‘Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor, 

  liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor. 

  Gerechtigheid is voor zijn aangezicht, 

  zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt’. 

 

Gebeden 

 

Aan dacht voor de Inzameling van de gaven – QR-code 

 

Slotlied: NLB 263 ‘Wees Gij mijn toevlucht...’  

                                  (uit opname dienst 4-11-20) 

 

Zegen - Amen gesproken 

 

Orgelspel 

 

                               Organist: Evert van Beilen 


