
Protestantse gemeente Haaksbergen-Buurse 
Avondviering 19.00 op zondag 19 november 2017 

 

 

 

- Orgelspel 

 

- De kaarsen zijn aangestoken aan de Paaskaars   

 

- Welkom, votum en groet 

 

-  Lied 287:1,2 en 5 Rond het licht dat leven doet. 

 

- Gebed van toenadering 

 

- Lied 91 a:1 en 3 Wie in de schaduw Gods mag wonen 

 

- Lied: Ik bid U aan, o macht der liefde 

 

Ik bid U aan, o macht der liefde, 

die zich in Jezus openbaart. 

O licht, dat ’t helse duister kliefde 

en blijde hope bracht aan d’ aard. 

Ik wil die liefde steeds gedenken, 

wil U mijn liefde wederschenken. 

 

O Jezus mog’ Uw naam mij immer, 

     in ’t diepst der ziel geschreven zijn. 

En geef mijn schuld’ge lauwheid nimmer, 

     Uw liefd’rijk harte weder pijn. 

     In woord, in werk, in heel mijn wezen, 

     zij steeds Uw heil’ge naam geprezen. 

 

- Schriftlied: Niet in tot steen gestolde woorden (melodie lied 823, 

A.Bronswijk) 

 

Niet in tot steen gestolde woorden 

niet in wat tot voorbij behoorde 

spreekt U het hart aansprekend aan. 

Uw stem laat zich vernieuwd herhalen, 

om als een vuur in alle talen 



met ons de toekomst in te gaan. 

Niet als geheim of hoog verheven 

niet als een spraak boven dit leven, 

maar als een woord van alledag. 

Zo wilt U klinken in verhalen 

als stem die instemt te vertalen 

Wat ieder van ons horen mag. 

 

- Biblioloog 

 

- Lied 886 Abba, Vader, U alleen 

 

- Lied 757 Wisselzang Swing low, sweet chariot  

  

- Lied: Stilte over alle landen 

 

Stilte over alle landen in deze nacht. 

Vouwen wij tezaam de handen voor deze nacht. 

Welke zonden wij bedreven,  

wil ze, Here, ons vergeven. 

God wil goede rust ons geven  

in deze nacht. 

 

Stilte over alle landen in deze nacht. 

Vouwen wij tezaam de handen voor deze nacht. 

God zal voor ons allen zorgen 

tot het dagen van de morgen. 

Veilig en bij Hem geborgen 

zijn wij vannacht. 

 

- Luthers avondgebed 

 

- Lied 248 

 

- Zegen 

--------------------------------------------------------------------------- 



Agenda: Op zondag 26 november gaat om 10.00 voor ds. N.J.Pronk, laatste 

zondag van het kerkelijk jaar. 

 

 

 

 

 

 


