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  LIEDERENBLAD 
Zondag 20 september 2020 om 18.30 uur 
Avonddienst Visnet  
Viering en dankzegging H.A 
Voorganger Ds. G.J. van Beek 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
ELB. 249 (Door Uw genade Vader) 

1.Door uw genade, Vader, 
mogen wij hier binnengaan. 
Niet door rechtvaardige daden, 
maar door het bloed van het Lam. 
U roept ons in uw nabijheid 
en dankzij uw Zoon. 
Dankzij het bloed dat ons vrij pleit, 
komen wij voor uw troon, 
komen wij voor uw troon. 
 
2.Nooit konden wij zonder zonde voor U staan, 
maar in uw Zoon zijn wij schoon, 
door het bloed van het Lam, 
Nooit konden wij zonder zonde voor U staan, 
maar in uw Zoon zijn wij schoon, 
door het bloed van het Lam, 
 
3.Door uw genade, Vader, 
mogen wij hier binnengaan. 
Niet door rechtvaardige daden, 
maar door het bloed van het Lam. 
U roept ons in uw nabijheid 
en dankzij uw Zoon. 
Dankzij het bloed dat ons vrij pleit, 
komen wij voor uw troon, 
komen wij voor uw troon, 
komen wij voor uw troon. 
 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Aanvangstekst: Psalm 95 :1 en 3 (NB) 
 
Psalm 95 :1 en 3 (NB) 
1.Steekt nu voor God de loftrompet, 
Hem die ons in de vrijheid zet. 
Komt voor zijn aanschijn met verblijden. 
Brengt Hem de dank van al wat leeft, 
Hem, die ons heil gegrondvest heeft. 
Viert Hem, de koning der getijden. 
 
3.Komt, werpen wij ons voor den Heer 
die ons gemaakt heeft biddend neer, 
wij, die het volk zijn van zijn weide. 
Want onze God, Hij gaat ons voor, 
Hij trekt met ons de diepte door. 
Zijn hand zal ons als schapen leiden. 

Tijdens voorbereiding  
 

Gez. 436 :4 en 5 (LB1973) 
4.Komt gij allen, komt tot Hem, 
weest niet meer bedroefd, verslagen. 
Jezus roept u, - hoort zijn stem, 
kindren van zijn welbehagen. 
Allen moogt gij tot Hem gaan: 
Jezus neemt de zondaars aan. 

 
5.Dit vertroost mij, geeft mij moed: 
Zijn mijn zonden als scharlaken, 
Hij zal door zijn kostbaar bloed 
wit als sneeuw mijn leven maken. 
Hij zal mij terzijde staan: 
Jezus neemt de zondaars aan. 

 
 Tijdens Avondmaal: orgelspel / muziek 
 
 Bijbellezing: Openbaring 19 (NBV) 
 

ELB 245 :1 en 2 (Glorie aan God) 
 1.refrein: 

Glorie aan God. 
Glorie aan God. 
Glorie aan God. 
Glorie aan God. 

 
Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer, 
Hij's het Lam dat regeert tot in eeuwigheid. 
Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid 
gebracht. 
Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus. 
Groot is zijn troon, 
eeuwig zijn kroon. 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 

 
refrein: 
 
2.Kondigt het aan door de kracht van zijn 
Naam 
Heel de aard' wordt vervuld van zijn glorie! 
Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft! 
Hij's verslagen, het Lam troont voor eeuwig. 
Jezus is Heer, 
Redder en Heer! 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer!  
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  LIEDERENBLAD 
refrein: 
Glorie aan God. 
Glorie aan God. 
Glorie aan God. 
Glorie aan God. 
 
Preek: Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal 
van het Lam zijn uitgenodigd (Openb.19 :9b) 
 
ELB. 125 (Geprezen zij de Heer) 
1.Geprezen zij de Heer 
die eeuwig leeft, 
die vol ontferming ieder troost 
en alle schuld vergeeft, 
die al het aards gebeuren 
vast in handen heeft. 
 
refrein: 
Hem zij de glorie, 
want Hij die overwon 
zal nooit verlaten wat zijn hand begon. 
Halleluja, geprezen zij het Lam, 
dat de schuld der wereld op zich nam. 
 
2.Verdreven is de schaduw van de nacht, 
en wie Hem wil aanvaarden wordt 
eens veilig thuisgebracht. 
Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht. 
 
refrein: 
 
3.Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht, 
dat uitstraalt van het kruis. 
dat eens voor ons werd opgericht; 
en voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht.  
 
refrein: 
Hem zij de glorie, 
want Hij die overwon 
zal nooit verlaten wat zijn hand begon. 
Halleluja, geprezen zij het Lam, 
dat de schuld der wereld op zich nam. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Slotlied: Gezang 231 :3 en 4 (LB1973) 
3.U, die als Heer der heerlijkheid 
verreest tot heil der volken, 
verwachten wij in majesteit 
eens weder op de wolken. 
Hij komt, elks oog zal Hem dan zien, 
ook die Hem heeft doorsteken! 
Elk zal Hem juichend hulde biên 
of om ontferming smeken. 

  

4.Hoe ras of traag de tijd verdwijnt, 
die dag zal zeker komen. 
Het licht, dat aan de kim verschijnt, 
wordt reeds van ver vernomen. 
Ja, halleluja, ja Hij komt! 
Juicht, mensen, englen, samen. 
Juicht met een vreugd, die 't al verstomt, 
juicht allen! Amen, amen! 

   
Zegen  


