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  LIEDERENBLAD 
Zondag 12 juli avonddienst  
Gezamenlijke dienst Visnet en Dorpskerk 
Voorganger Ds. A. Visser 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Aanvangslied OTH. 236 (Wees stil voor ..) 
1.Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag 
en kniel nu voor Hem neer; 
die zelf geen zonde kent 
en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 

  
2.Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
waar Hij verschijnt met vuur; 
een eeuwigdurend licht 
straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 

  
3.Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
De kracht van God die vergeeft 
en ons genezing brengt; 
niets is onmogelijk 
voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
 
Votum en groet 
 
Psalm 96 vers 3 en 7 (NB) 
3.Geeft aan den Heer, alle geslachten, 
geeft aan den Here lof en krachten. 
Gij volken, roemt zijn grote naam, 
komt in zijn heiligdom tezaam, 
looft Hem, den Heer der hemelmachten. 
 
7.Zo zal zijn koninkrijk beginnen. 
De Rechter rijdt de wereld binnen, 
Hij richt de aarde naar zijn recht, 
het pleit der volken wordt beslecht. 
Zijn trouw en waarheid overwinnen 
 
Bijbellezing: Handelingen 12 
 
Thema: God laat zijn kerk niet los 
 
 
 
 

Psalm 126 :1 en 3 (OB) 
1.Wanneer de HEER', uit 's vijands macht, 
't Gevangen Sion wederbracht, 
En dat verlost' uit nood en pijn, 
Scheen 't ons een blijde droom te zijn.  
Wij lachten, juichten; onze tongen  
Verhieven 's HEEREN Naam en zongen. 
Toen hieven zelfs de heid'nen aan: 
De HEER' heeft hun wat groots gedaan.'' 
 
3.Die hier bedrukt met tranen zaait, 
Zal juichen, als hij vruchten maait; 
Die 't zaad draagt, dat men zaaien zal, 
Gaat wenend voort, en zaait het al; 
Maar hij zal, zonder ramp te schromen, 
Eerlang met blijdschap wederkomen,  
En met gejuich, te goeder uur 
Zijn schoven dragen in de schuur.  
 
Verkondiging. 
 
Gezang 477 :1 en 2 (Geest van hierboven) 
1.Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 

  
2.Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 
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Geloofsbelijdenis  
 
Gezang 20 :1 en 5 (LB) 
1.Laat ons nu vrolijk zingen! 
Komt, heft uw liedren aan 
voor Hem, wie alle dingen 
altijd ten dienste staan. 
Ik wil de Heer daarboven 
lofprijzen hier op aard, 
ja, Hem van harte loven, 
die veilig mij bewaart. 
 
5.Op duizenderlei wijze 
redt Hij ons van de dood. 
Hij geeft ons drank en spijze 
in schaarste en in nood. 
En als wij zijn gevangen, 
te middernacht zendt Hij 
ons liedren en gezangen 
en maakt ons eindlijk vrij. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Slotlied: OTH. 385 :1 en 2 
1.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. 

  
2.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. 
 
Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


