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  LIEDERENBLAD 
Zondag 21 juni avonddienst  
Gezamenlijke dienst Visnet en Dorpskerk 
Voorganger Kand. E. Krooneman 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Aanvangslied 328 1, 2, 3.(LB) 
1.Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeengekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 

  
2.Ons gevoel en ons verstand 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in 't licht der waarheid. 
't Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 

  
3.O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen 
tot de hemel door mag dringen. 
 
Votum en groet 
 
Psalm 146 vers 1 en 3 (NB) 
1.Zing, mijn ziel, voor God uw HEERE, 
zing die u het leven geeft. 
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
zing voor Hem zolang gij leeft. 
Ziel, gij zijt geboren tot 
zingen voor den HEER uw God. 
 
3.Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 
heil die God ter hulpe riep. 
Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 
God is trouw aan wat Hij schiep. 
Wat in hemel, zee of aard 
woont, is in zijn hand bewaard. 

 
1 Johannes 1:5 - 2:2(NT-wetslezing) 
 
Psalm 32:3 (OB) 
'k Bekend', o HEER, aan U oprecht mijn zonden; 
'k Verborg geen kwaad, dat in mij werd 
gevonden; 
Maar ik beleed na ernstig overleg, 
Mijn boze daân; Gij naamt die gunstig weg. 
Dies zal tot U een ieder van de vromen, 
In vindenstijd, met ootmoed smekend, komen; 
 

Een zee van ramp moog' met haar golven slaan, 
Hoe hoog zij ga, zij raakt hem zelfs niet aan. 
 
Gebed  
 
Bijbellezing: Mattheüs 10:16-33 
 
Psalm 43:3 en 4 
Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder, 
En breng mij, door dien glans geleid, 
Tot Uw gewijde tente weder; 
Dan klimt mijn bange ziel gereder 
Ten berge van Uw heiligheid, 
Daar mij Uw gunst verbeidt. 
 
4.Dan ga ik op tot Gods altaren, 
Tot God, mijn God, de bron van vreugd; 
Dan zal ik, juichend, stem en snaren 
Ten roem van Zijne goedheid paren, 
Die, na kortstondig ongeneugt', 
Mij eindeloos verheugt. 
 
Preek  
 
Lied Leid mij Heer o machtig heiland (drie 
coupletten) (JDH108) 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
Dankgebed en voorbeden 
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Slotlied: (JDH 993) alle 5 coupletten 
Maak ons tot een stralend licht 
Voor de volken, 
Een stralend licht 
Voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld ziet 
Wie haar het leven geeft. 
Laat het schijnen door ons heen. 
 
Maak ons tot een woord 
Van hoop voor de volken, 
Een levend woord 
Voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet 
Dat U verlossing geeft. 
Uw genade door ons heen. 
 
Maak ons tot een zegening 
Voor de volken, een zegening 
Voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet 
Wie elke schuld vergeeft. 
Uw genezing door ons heen. 
 
Maak ons tot een vrolijk lied 
Voor de volken, een lied van dank 
Voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld zingt 
Voor degeen die eeuwig leeft. 
Laat het klinken door ons heen. 
 
En bouw uw koninkrijk 
In de volken, uw wil geschied' 
In de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet 
Dat Jezus Christus heerst. 
Bouw uw koninkrijk in ons. 
Bouw uw koninkrijk op aard'! 
 
Zegen(bede) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


