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  LIEDERENBLAD 
Zondag 6 december avonddienst Visnet 
Gastendienst  
Voorganger dhr. H. Maat 
Thema:  
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Opwek. 539 (Kom nu is de tijd) 
Kom, nu is de tijd: aanbid Hem. 
Kom, nu is de tijd: ontmoet jouw God. 
Kom, zoals je bent, aanbid Hem. 
Kom, zoals je bent en geef je hart. 
Kom. 

  
Eens zal elke tong U belijden als Heer, 
buigt zich elke knie voor U neer. 
Toch heeft U het beste aan hem beloofd 
die nu in U gelooft. 
 
Votum en groet 
 
Opwek. 181 (Majesteit) 
Majesteit, groot is zijn majesteit; 
lof zij Jezus en glorie, hulde en eer. 
Majesteit, God, die de zijnen leidt. 
Vanaf zijn troon vestigt de Zoon 
zijn heerschappij. 
Dus verhoog, maak eeuwig groot 
de naam van Jezus. 
Volk van God kom en breng lof 
aan Jezus, de Koning. 
Majesteit, groot is zijn majesteit; 
dwars door de dood 
werd Hij verhoogd, Jezus regeert! 

 
Opwek. 695 (Stil 
Verberg mij nu onder  
uw vleugels Heer. 
Houd mij vast 
in uw sterke hand. 

  
Refrein: 
Als de oceaan haar krachten toont, 
zweef ik met U hoog boven de storm. 
Vader, U bent sterker dan de vloed. 
Dan word ik stil; U bent mijn God. 

  
Vind rust mijn ziel 
in God alleen. 
Ken zijn kracht, 
vertrouw Hem en wees stil. 

  
(refrein) 2x 
Dan word ik stil; U bent mijn God. 
 
Gebed  

 
Opwek. 717(Stil, mijn ziel, wees stil) 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds; 
Hij is erbij 
in je beproevingen en zorgen. 
  
Refrein: 
God, U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wank'len. 
Vredevorst, vernieuw 
een vaste geest binnenin mij, 
die rust in U alleen. 
  
Stil, mijn ziel, wees stil 
en dwaal niet af; 
dwars door het dal zal Hij je leiden. 
Stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild 
tegen de pijlen van verleiding. 
  
(Refrein) 
 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft. 
Wacht, wacht op de Heer; 
de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. 
  
(Refrein 2x) 

 
Opwek. 488 (Heer ik kom tot U) 
Heer ik kom tot U; 
neem mijn hart, verander mij, 
als ik U ontmoet 
vind ik rust bij U. 
Want Heer ik heb ontdekt, 
dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van uw liefde. 

  
Refrein: 
Houd mij vast, 
laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, 
heel dichtbij uw hart. 
Ik voel uw kracht 
en stijg op als een arend; 
dan zweef ik op de wind, 
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gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 

  
Heer, kom dichterbij 
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, 
diep in mij. 
En Heer, leer mij uw wil, 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde. 

  
(refrein) 2x 

  
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 
 

Bijbellezing:  
 
Opwek. 798 (Hou vol) 
Wij zijn het volk van God 
Wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar 
Een leven lang te gast 
Er ligt een hemels vaderland voor ons klaar 
 
Houd vol, houd vol 
Hij laat niet los 
 
Het is een zegetocht 
Van heiligen en twijfelaars bij elkaar 
Maar kijk, wij lopen nog 
Wij lopen wat God heeft beloofd achterna 
 
Houd vol, houd vol 
Hij laat niet los 
 
Refrein  
God is voor ons, God is naast ons 
God is altijd om ons heen 
Laat maar komen wat hierna komt 
Want Hij laat ons nooit alleen 
 
En nu wij zijn omringd 
Door zoveel helden die ons voor zijn gegaan 
Nu geven wij niet op 
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan 
 
Houd vol, houd vol 
 
Refrein  
 
Dankgebed  
 
 
 
 

Slotlied: Opwek. 602 (vrede van God) 
Vrede van God, de vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 
  
In Jezus' naam, in Jezus' naam, 
in Jezus' naam geef ik jou: 
vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 
  
Heilige Geest, de Heilige Geest, 
de Heilige Geest zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou.  

 
 Zegen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


