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  LIEDERENBLAD 
Zondag 7 juni avonddienst  
Gezamenlijke dienst Visnet en Dorpskerk 
Gastendienst  
Voorganger ds. T. Schutte 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Opwek. 167 (Samen in de naam van Jezus) 
Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer. 

  
Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
En zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 

  
Prijst de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
't Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 
 
Votum en groet 
 
Opwek. 137 (King of Kings) 
King of kings and Lord of lords 
glory, hallelujah. 
King of kings and Lord of lords 
glory, hallelujah. 
Jesus, Prince of Peace 
glory, hallelujah. 
Jesus, Prince of Peace 
glory, hallelujah. 
 
Opwek. 148 (Gods volk wordt uitgeleid) 
Gods volk wordt uitgeleid, 
zij gaat met vreugde voort, 
en de bergen en heuv'len 
juichen rondom haar. 
Alles zingt erbij, 
zelfs de bomen zijn blij 
en zij klappen voor hun God. 
En de bomen in het veld 

zullen klappen voor Hem... 
En de bomen in het veld 
zullen klappen voor Hem... 
En de bomen in het veld 
zullen klappen voor Hem... 
en wij gaan vrolijk voort. 
 
Gebed  
 
Opwek. 798 (Wij zijn het volk van God) 
Wij zijn het volk van God, 
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar. 
Een leven lang te gast, 
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar. 
 
Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
 
Het is een zegetocht 
van heiligen en twijfelaars bij elkaar. 
Maar kijk, wij lopen nog, 
wij lopen wat God heeft beloofd achterna. 
 
Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
 
Refrein: 
God is voor ons, God is naast ons, 
God is altijd om ons heen. 
Laat maar komen wat hierna komt, 
want Hij laat ons nooit alleen. 
 
En nu wij zijn omringd 
door zoveel helden die ons voor zijn gegaan, 
nu geven wij niet op. 
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan. 
 
Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
 
Refrein: 
God is voor ons, God is naast ons, 
God is altijd om ons heen. 
Laat maar komen wat hierna komt, 
want Hij laat ons nooit alleen. 
 
Opwek. 795 (Ik geloof in de Zoon) 
Ik geloof in de Zoon. 
Ik geloof in de verrezen Heer. 
Ik geloof dat ik door Hem 
ondanks alles triomfeer. 
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Refrein:                                                                     
Amen. Amen. 
Ja, ik leef! Ja, ik leef omdat Hij leeft. 
Amen. Amen. 
Al wat leeft zingt voor Hem in eeuwigheid, 
omdat Hij leeft! 
 
Ik lag dood in het graf, 
bedolven onder al mijn schuld, 
maar Genade riep mijn naam 
en de steen werd weggerold! 

Amen. Amen. 
Ja, ik leef! Ja, ik leef omdat Hij leeft. 
Amen. Amen. 
Al wat leeft zingt voor Hem in eeuwigheid… 
omdat Hij leeft! 
 
Omdat Hij leeft, heb ik hoop voor morgen. 
Omdat Hij leeft, ben ik niet meer bang. 
Ik weet: Hij heeft mijn lot, 
mijn toekomst in zijn hand. 
 
Amen. Amen. 
Ja, ik leef! Ja, ik leef omdat Hij leeft. 
Amen. Amen. 
Al wat leeft zingt voor Hem in eeuwigheid… 
 
Bijbellezing: Prediker 9 :1-12 

Tekst: Prediker 9 :7 en 8 
 
Preek (Geniet alle dagen van het leven) 
 
You Tube Nummer 
 
Dankgebed  
 
Slotlied: Opwek. 733 (10.000 redenen), 
De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Refrein: 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige 
Naam. 
 
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 
(Refrein) 
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 
(Refrein 2x) 
 
slot: 
 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
 
Zegen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


