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  LIEDERENBLAD 
Zondag 1 november avonddienst Visnet 
Gastendienst  
Voorganger ds. G.J. Heeringa 
Thema:  
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Opwek. 675 (Vader ik kom in Uw heiligdom binnen), 
Vader, ik kom in uw heiligdom binnen, 
Maker van hemel en aard', 
vol eerbied voor uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig bent U in uw tempel 
vol van genade en pracht. 
Ik prijs U, mijn hart aanbidt U. 

  
Refrein 1: 
Al wat leeft, alles zingt 
dat uw liefde ons omringt. 
De schepping roept luid, 
de zee doet mee. 
Zelfs de bomen zijn blij, 
prijzen U en zo ook wij. 
Ik zing een nieuw lied  
en ik verhoog uw naam  
en prijs uw majesteit! 

  
Jezus, Heer van het leven, Verlosser,  
wij komen dicht bij uw troon 
en willen U ons leven geven. 
Vul ons, vul ons opnieuw met uw liefde, 
laat heel de wereld het zien, 
vervul ons en toon uw glorie! 

  
(refrein 1)  
 
Refrein 2: 
Al wat leeft, alles zingt 
dat uw liefde ons omringt. 
De schepping roept luid, 
de zee doet mee. 
Zelfs de bomen zijn blij, 
prijzen U en zo ook wij. 
Ik zing een nieuw lied  
en ik verhoog uw naam en prijs U Jezus, 
ik verhoog en prijs U Jezus, 
ik verhoog en prijs uw majesteit! 
 
Votum en groet 
 
Opwek. 226 (Ik wil zingen van mijn Heiland) 
Ik wil zingen van mijn Heiland, 
van zijn liefde, wondergroot, 
die Zichzelve gaf aan 't kruishout 
en mij redde van de dood. 

  
 

Refrein: 
Zing, o zing van mijn Verlosser. 
Met zijn bloed kocht Hij ook mij: 
Aan het kruis schonk Hij genade, 
droeg mijn schuld en ik was vrij. 
  
'k Wil het wonder gaan verhalen, 
hoe Hij op Zich nam mijn straf. 
Hoe in liefde en genade 
Hij 't rantsoen gewillig gaf. 
  
(refrein) 
 
'k Wil mijn dierb're Heiland prijzen, 
spreken van zijn grote kracht. 
Hij kan overwinning geven 
over zond' en satans macht. 
  
(refrein) 
 
Ik wil zingen van mijn Heiland, 
hoe Hij smarten leed en pijn, 
om mij 't leven weer te geven, 
eeuwig eens bij Hem te zijn. 

 
 

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) 
 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 



 
 

 
 

 2 

  LIEDERENBLAD 
Gebed  
 
Opwek. 558 (Wij zijn als adem) 
Wij zijn als adem, U was er altijd, 
Heer van de eeuwen, God van de tijd.   
Wij zijn hier even, U bent voor eeuwig,  
heersend met liefde en majesteit. 
  
Refrein: 
Heilig, heilig, Heer God almachtig,  
waardig is het bloed van het Lam.   
Hoogste eer, aanbidding en glorie   
voor uw grote naam, voor uw grote naam. 

  
Wij zijn gebroken, U bent de Maker, 
Jezus, Verlosser, die ons bevrijdt. 
U bent ons lied, Heer, wij zullen zingen, 
juichen voor eeuwig in heerlijkheid.  

  
(refrein 2x)  

  
Voor uw grote naam. 

 
Opwek 294 (Glori, glorie, glorie aan het Lam) 
Glorie, glorie,glorie aan het Lam. 
Glorie, glorie, glorie aan het Lam. 
Want Hij is waardig 
te ontvangen onze eer, 
het Lam op zijne troon. 
En onze stem 
verheffen wij tot Hem, 
het Lam op zijne troon. 

  
Heilig, heilig, heilig is het Lam. 
Heilig, heilig, heilig is het Lam. 
 
Waardig, waardig, waardig is het Lam. 
 
Glorie, glorie, 
 
Bijbellezing:  
 
Preek:   
 
Opwek. 123  
Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. 

  
Refrein: 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 

iedere morgen aan mij 
weer betoond. 
Al wat ik nodig had, 
hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 
  
Gij geeft ons vrede, 
vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
  
(refrein) 

 

Dankgebed  
 

Slotlied: Opwek. 553 (Hoor ons loflied) 

Laat het feest zijn in de huizen, 
mensen dansen op de straat, 
als het onrecht buigt voor Jezus 
en het volk weer bidden gaat. 
  
Refrein: 
In de bergen, door de dalen, 
hoor ons loflied overal, 
in de hemel en op aarde, 
als uw glorie komen zal. 
  
Laat uw licht zien in het duister, 
als wij buigen voor het kruis. 
Laat uw heerlijkheid verschijnen 
in de wereld, in ons huis. 

  
(refrein) 
  
Halleluja, halleluja,  
halleluja, halleluja.  
  
(refrein 2x) 

 
Zegen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


