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  LIEDERENBLAD 
Zondag 22 november avonddienst Visnet 
Voorganger ds. J.D.J. ten Voorde 
Thema:  
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 72 :1 en 4  
1.Geef,Heer,de koning uwe rechten 
en uw gerechtigheid 
aan 's konings zoon,om uwe knechten 
te richten met beleid. 
Dan ruist op alle bergen vrede, 
heil op der heuvlen top. 
Hij zal geweldenaars vertreden, 
maar armen richt hij op. 
 
4.Hij zal de redder zijn der armen, 
hij hoort hun hulpgeschrei. 
Hij is met koninklijk erbarmen 
hun eenzaamheid nabij. 
Hij helpt,met hun bestaan bewogen, 
die zijn in vrees verward. 
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 
Hij draagt hen in zijn hart. 
 
Votum en groet 
 
Opwek. 493 
Jezus, wat een heerlijke naam; 
Mensenzoon, Zoon van God, 
Lam op de troon. 
Blijdschap en vrede, genade en hoop, 
al mijn schuld is weggedaan; 
Jezus, wat een heerlijke naam. 

  
Jezus, wat een heerlijke naam; 
zekerheid, sterke rots, troost als ik lijd. 
Vrijheid, geborgenheid, leven en kracht, 
waarheid die mij sterk doet staan; 
Jezus, wat een heerlijke naam. 

  
Jezus, wat een heerlijke naam; 
heeft mij bevrijd, mijn vaste burcht, 
held in de strijd. 
Vergeving en reiniging, warmte en licht, 
liefde die mij op doet staan; 
Jezus, wat een heerlijke naam. 
Vergeving en reiniging, warmte en licht, 
liefde die mij op doet staan; 
Jezus, wat een heerlijke naam. 

  
Jezus, wat een heerlijke naam. 

 
 
 
 

Gez. 221 :1,2 en 5 (B38) 
 1.Schoonste Heer Jezus, 
   Heer aller sferen, 
   Zoon van God, Maria's Zoon, 
   U wil 'k beminnen, 
   U wil ik eren, 
   Gij mijner ziele vreugd en kroon. 
 

2.Schoon zijn de beemden, 
   schoon zijn de bossen 
   in de schone voorjaarstijd. 
   Jezus is schoner, 
   Jezus is reiner, 
   die ons bedroefde hart verblijdt. 
 

5.Hemelse schoonheid, 
   schoonheid der aarde 
   vinden w' in uw schoonheid weer; 
   mij is geen waarde 
   hoger op aarde, 
   dan Gij alleen, mijn schoonste Heer! 
 
 Geloofsbelijdenis 
 

Gebed  
 

Bijbellezing.  Hooglied 1-17 en 18 :6-7 
(HSV) 
  
Psalm 116 :1 en 3  

 1.God heb ik lief, want die getrouwe Heer 
   nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
   mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 
   en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 
 

3.Hij is goedgunstig in gerechtigheid, 
   Hij wil zich altijd over ons ontfermen. 

Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, 
beschermen. 

   Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd. 
 
 Verkondiging 
 

OTH. 209 
1.Wees mijn verlangen, o Heer van mijn 
hart, 
leer mij U kennen in vreugde en smart. 
Laat mijn gedachten op U zijn gericht; 
wakend of slapend, vervuld van uw licht. 
  
2.Geef mij uw wijsheid, uw woorden van 
eer, 
dat ik in U blijf en U in mij Heer, 
U als mijn Vader en ik als uw kind 
dat in uw armen geborgenheid vindt. 
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3.Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd, 
maak mij tot machtige daden bereid. 
Wees als een burcht, als een toren van kracht, 
wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht. 

  
4.Wat baat mij rijkdom of eer van een mens: 
bij U te wonen is al wat ik wens, 
met als beloning dat ik op U lijk; 
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk. 

  
5.Hemelse Koning, die het kwaad overwon, 
als ik daar kom in het licht van uw zon, 
stralend van vreugde, getooid als een bruid, ) 
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. ) 2x 

 
Dankgebed  en voorbeden 
 
Slotlied: 303 :1 en 4 (LB) 
1.De ware kerk des Heren, 
in Hem alleen gegrond, 
geschapen Hem ter ere, 
de bruid van zijn verbond, 
dankt aan zijn dood het leven. 
Hij is haar Bruidegom. 
Want God, zo staat geschreven, 
zag naar zijn dienstmaagd om. 
 
4.In 't woeden aller tijden 
is nooit het lied verstomd, 
Gods hoede zal ons leiden, 
de volle vrede komt! 
Geloven wordt aanschouwen, 
als uit de hemel daalt 
de bruid, de hoge vrouwe, 
de kerk die zegepraalt. 
 
Zegen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


