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  LIEDERENBLAD 
Zondag 24 mei avonddienst  
Gezamenlijke dienst Visnet en Dorpskerk 
Voorganger ds. H. Brandsen 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 134 :2 en 3 (OB) 
2.Heft uwe handen naar omhoog, 
Slaat naar het Heiligdom uw oog, 
En knielt eerbiedig voor Hem neer: 
Looft, looft nu aller heren HEER'! 
 
3.Dat 's HEEREN zegen op u daal'; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'. 
Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer: 
Looft, looft dan aller heren HEER'! 
 

Votum en groet 
 
Lied 118 (OTH) 
1.Leid mij, Heer, o machtig Heiland 
door dit leven aan uw hand. 
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, 
wees mijn Gids in 't barre land. 
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider, 
vul mij met uw Geest steeds meer, 
vul mij met uw Geest steeds meer. 

  
2.Laat mij zijn een Godsgetuige, 
sprekend van U meer en meer. 
Leid mij steeds door uwe liefde, 
groeiend naar uw beeld, o Heer. 
Brood des levens, Brood des hemels, 
voed mij dat ik groei naar U, 
voed mij dat ik groei naar U. 

  
3.Laat door mij uw levend water 
vloeien als een klare stroom. 
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later 
dat uw Geest over allen koom'. 
Machtig Heiland, mijn Verlosser, 
kom, Heer Jezus, in uw kracht, 
kom, Heer Jezus, in uw kracht. 
 
Gebed  
 
Psalm 99 :8(OB) 
8.Geeft dan eeuwig' eer  
Onzen God en HEER'.  
Klimt op Sion, toont  
Eerbied, waar Hij woont,  
Waar Zijn heiligheid  
Haren glans verspreidt;  
Heilig toch en t' eren  
Is de HEER' der heren.  
 

 
Bijbellezing: Maleachi 3 :13-20 
 
Psalm 73 :1 en 13 (OB) 
1.Ja waarlijk, God is Isrel goed,  
Voor hen, die rein zijn van gemoed;  
Hoe donker ooit Gods weg moog' wezen,   
Hij ziet in gunst op die Hem vrezen.  
Maar ach, hoewel mijn ziel dit weet,  
Mijn voeten waren in mijn leed,  
Schier uitgeweken, en mijn treên  
Van 't spoor der godsvrucht afgegleên.  
 
13.Wie heb ik nevens U omhoog?  
Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog,  
op aarde nevens U toch lusten?  
Niets is er, waar ik in kan rusten.  
Bezwijkt dan ooit, in bitt're smart  
of bange nood, mijn vlees en hart,  
zo zult Gij zijn voor mijn gemoed  
mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.  
 
Preek 
 
Lied 569 :1 en 3 (Joh. d H.) 
1.Heer, wees mijn Gids  
op heel mijn levenspad, 
Wees Gij mijn Gids. 
Wijs mij de weg naar Sions gouden stad, 
Wees Gij mijn Gids. 
Blijf dicht mij bij; 
Ga stap voor stap mij voor; 
Dan ben 'k gerust 
En veilig volg 'k Uw spoor. 
 
3.Nu aan Zijn hand,  
dwaal 'k nimmer van de weg, 
Hij is mijn Gids. 
't Zij door moeras of wel langs struik en heg, 
Leidt mij mijn Gids. 
Licht, vriend'lijk licht stroomt  
van Zijn aangezicht, 
'k Houd daarom steeds  
mijn oog op Hem gericht. 
 
Geloofsbelijdenis  
 
Lied 332 (OTH) Kroon Hem met gouden kroon 
1.Kroon Hem met gouden kroon, 
het Lam op zijne troon. 
Hoor, hoe het hemels loflied al 
verwint in heerlijk schoon. 
Ontwaak mijn ziel en zing 
van Hem, die voor u stierf, 
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en prijs Hem in all' eeuwigheen, 
die 't heil voor u verwierf. 

  
2.Kroon Hem, der liefde Heer! 
Aanschouw Hem, hoe Hij leed. 
Zijn wonden tonen 't gans heelal 
wat Hij voor 't mensdom deed. 
De eng'len om Gods troon, 
all' overheid en macht, 
zij buigen dienend zich ter neer 
voor zulke wond're pracht. 

  
3.Kroon Hem, de Vredevorst! 
Wiens macht eens heersen zal 
van pool tot pool, van zee tot zee. 
't Klink' over berg en dal. 
Als alles voor Hem buigt, 
en vrede heerst alom, 
wordt d' aarde weer een paradijs. 
Kom, Here Jezus, kom! 
 
Dankgebed  
 
Slotlied: Lied 413 (Evang. LB) 
1.Lichtstad met uw paarlen poorten, 
wond're stad zo hoog gebouwd, 
nimmer heeft men op deze aarde, 
ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 
refrein 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
luist'ren naar zijn liefdesstem, 
daar geen rouw meer en geen tranen 
in het nieuw Jeruzalem. 
 
2.Heilig oord vol licht en glorie, 
waar de boom des levens bloeit 
en de stroom van levend water 
door de gouden Godsstad vloeit.  
 
refrein 
 
3.Schoon tehuis voor moede pelgrims, 
komend uit de zandwoestijn, 
waar zij rusten van hun werken 
bij de springende fontein.  
 
refrein 
 
4.Wat een vreugde zal dat wezen 
straks vereend te zijn met Hem 
in de stad met paarlen poorten 
in het nieuw Jeruzalem.  
 

refrein 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
luist'ren naar zijn liefdesstem, 
daar geen rouw meer en geen tranen 
in het nieuw Jeruzalem. 
 
Zegen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


