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  LIEDERENBLAD 
Zondag 26 juli avonddienst  
Gezamenlijke dienst Visnet en Dorpskerk 
Voorganger Ds. B.J. van de Kamp 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Aanvangslied Hemelhoog 561 :1 en 2 
1.Jezus, Hij kwam om ons leven te geven, 
daarom verliet Hij zijn vaderlijk huis. 
Hij gaf aan mij het eeuwige leven 
door te sterven aan het kruis. 
Ik zie nu zijn tranen 
en zie nu zijn wonden, 
ik zie nu het bloed 
dat Hij gaf voor mij. 
Dat bloed wast mij schoon 
en bevrijdt van zonde. 
Prijs de Heer; nu ben ik vrij! 
 
[refrein] 
Ik ben zo dankbaar, Heer, 
voor wat U heeft gedaan, 
en heel mijn hart aanbidt 
uw heil’ge naam. 
En Heer, ik hou van U, 
want U hield eerst van mij. 
Uw liefde tilt mij op 
en maakt mij vrij. 
 
2.Uit liefde droeg Jezus 
de straf van mijn zonden. 
Hij droeg die straf 
zelfs tot diep in de dood. 
Nu houdt de dood 
mij niet langer gebonden, 
ook al was mijn zonde groot. 
Want Hij is niet lang 
in het graf gebleven. 
De dood kon onmoog’lijk 
Gods liefde verslaan. 
Nu troont Hij als Koning 
en Heer van het leven. 
Heel de schepping 
roept zijn naam. 
 
[refrein] 
 
Votum en groet 
 
Psalm 119 :1 en 3 (NB) 
1.Welzalig wie de rechte wegen gaan, 
wie in de regels van Gods wijsheid treden. 
Zalig wie zijn getuigenis verstaan, 
van ganser harte zoeken naar zijn vrede. 
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan. 
De weg der zondaars wordt door hen gemeden. 

3.U dank ik,Heer,in opgetogenheid. 
Mijn hart verheugt zich over uw bevelen, 
U wil ik, die de allerhoogste zijt, 
in alles volgen, niets voor U verhelen. 
Verlaat mij niet, ik ben U toegewijd, 
verlaat mij niet, laat in uw gunst mij delen. 
 
Geloofsbelijdenis  
 
Psalm 108 :1 (OB) 
1.Mijn hart, o Hemelmajesteit, 
Is tot Uw dienst en lof bereid; 
'k Zal zingen voor den Opperheer, 
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer. 
Gij , zachte harp, gij schelle luit, 
Waakt op, dat niets uw klanken stuit'. 
'k Zal in den dageraad ontwaken 
En met gezang mijn God genaken. 
 
Gebed  
 
Bijbellezing: Psalm 119 : 1-8 
 
Opwek. 244  
Welzalig de man, die niet wandelt 
in de raad der goddelozen. 
Die niet staat op de weg der zondaars, 
noch zit in de kring der spotters. 
Maar aan des Heren wet 
zijn welgevallen heeft. 
En diens wet overpeinst 
bij dag en bij nacht. 
Want hij is als een boom 
geplant aan waterstromen. 
Die zijn vrucht geeft op tijd, 
welks loof niet verwelkt, alles gelukt. 
 
Thema: Gods  geboden zijn een zegen 
 
Hemelhoog 365 :1,2 en 3  
1.Welk een vriend is onze Jezus, 
die in onze plaats wil staan! 
Welk een voorrecht, dat ik door Hem 
altijd vrij tot God mag gaan. 
Dikwijls derven wij veel vrede, 
dikwijls drukt ons zonde neer, 
juist omdat wij ’t al niet brengen 
in ’t gebed tot onze Heer. 
 
2.Leidt de weg soms door verzoeking, 
dat ons hart in ’t strijduur beeft, 
gaan wij dan met al ons strijden 
tot Hem, die verlossing geeft? 
Kan een vriend ooit trouwer wezen 
dan Hij, die ons lijden draagt? 
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  LIEDERENBLAD 
Jezus biedt ons aan genezing; 
Hij alleen is 't, die ons schraagt. 
 
3.Zijn wij zwak, belast, beladen 
en terneer gedrukt door zorg, 
dierb’re Heiland, onze toevlucht, 
Gij zijt onze Hulp en Borg. 
Als soms vrienden ons verlaten 
gaan wij biddend tot de Heer; 
in zijn armen zijn wij veilig, 
Hij verlaat ons nimmermeer. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Slotlied: Gez. 451 :2 en 3 (LvK) 
2.Alzo lief had God de wereld, 
dat Hij zijn geliefde Zoon 
voor de afgevallen wereld 
overgaf aan smaad en hoon. 
Ja, toen wij nog zondaars waren, 
schonk de Vader ons genâ, 
leed de Zoon op Golgotha, 
stierf voor ons, die zondaars waren: 
God is liefd', o englenstem, 
mensentong verheerlijkt Hem! 

  
3.Dat heet weergalooz' ontferming, 
dat genade, rijk en vrij! 
God schenkt redding en bescherming, 
aan verloornen, ook aan mij. 
Ja, wanneer mijn onvermogen, 
en mijn diep bederf mij smart, 
toont mij 't godlijk Vaderhart 
zijn verlossend mededogen: 
God is liefd', o englenstem, 
mensentong, verheerlijkt Hem! 
 
Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


