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  LIEDERENBLAD 
Zondag 28 februari avonddienst 2021 Visnet 
Voorganger ds. M. van Leeuwen 
Thema: ‘Jezus is het Licht der wereld’ 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Voorzang: OTH. 383 (Laat het feest zijn..)  
1.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. 

  
2.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. 
Halleluja, halleluja,halleluja, halleluja. 
Halleluja, halleluja,halleluja, halleluja. 
Halleluja, halleluja,halleluja, halleluja. 

  
(Refrein) 2x 

  
Votum en groet 
 
Aanvangstekst: Johannes 8 :12 
 
Zingen: Psalm 139 :1 (NB) 
1.Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 
 
Geloofsbelijdenis  
 
Zingen : OTH. 199 :1,2, 3 en 4 (Jezus alleen) 
1.Jezus alleen, ik bouw op Hem. 
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. 
Door stormen heen hoor ik zijn stem, 
dwars door het duister van de nacht. 

  
Zijn woord van liefde dat mij sust 
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust! 
Mijn vaste grond, mijn fundament; 
dankzij zijn liefde leef ik nu. 

  
2(v) Jezus alleen werd mens als wij; 
klein als een kind, in kwetsbaarheid. 
Oneindig veel hield Hij van mij, 
leed om mijn ongerechtigheid. 
  
(allen) 
En door zijn offer werd ik vrij, 
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij, 
ontnam de dood zijn heerschappij; 
dankzij zijn sterven leef ik nu. 
  
3.(m) Daar in het graf, in dood gehuld, 
leek al zijn macht tenietgedaan. 
Maar, o die dag, dat werd vervuld: 
Jezus, de Heer is opgestaan! 
  
(allen) 
Sinds Hij verrees in heerlijkheid 
ben ik van vloek en schuld bevrijd. 
Ik leef in Hem en Hij in mij; 
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij. 
  
4.Geen levensangst, geen stervensnood; 
dat is de kracht, waar ik in sta. 
Van eerste stap tot aan de dood 
leidt Hij de weg waarop ik ga. 
 
Geen duivels plan of aards bestaan 
kan mij ooit roven uit zijn hand. 
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam; 
in die verwachting houd ik stand. 
In Hem alleen, in Hem alleen! 

 
Gebed  

 
Bijbellezing: Johannes 8 :1 - 20 

 
Zingen: Psalm 51 :1,2 en 5 (NB) 
1.Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn 
klacht, 
ik roep tot U, vergeef, vergeef mijn zonden. 
Herstel mijn hart, zie, hoe het is 
geschonden. 
Door eigen schuld verzink ik in de nacht. 
Wees mij nabij naar uw barmhartigheid, 
reinig mij door uw diepe mededogen. 
Om al mijn kwaad kwelt zich mijn hart en 
schreit, 
mijn zonden staan mij dagelijks voor ogen. 
 
2.Want tegen U, want tegen U alleen 
heb ik gezondigd. Red mij van het kwade. 
In diep berouw belijd ik U mijn daden, 
hoor naar de donkre stem van mijn geween. 
Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog 
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ja, ik erken, ik ben uw gunst niet waardig. 
Gij zetelt in gerechtigheid omhoog, 
uw woord is waar, uw vonnis is rechtvaardig. 
 
5.Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht, 
geef mij een vaste geest, die diep van binnen 
zonder onzekerheid U blijft beminnen, 
verwerp mij niet van voor uw aangezicht. 
Ontneem mij niet uw heilge Geest, o God, 
laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden, 
en richt geheel mijn wil op uw gebod, 
dan zal ik zondaars op uw wegen leiden. 
 
Preek  (Jezus is het Licht der wereld) 
 
Zingen: OTH. 325 (Licht van de wereld) 
1.Licht van de wereld, 
U scheen in mijn duisternis; 
nu mag ik zien wie U bent. 
Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer, 
bij U wil zijn elk moment. 

  
(Refrein) 
Voor U wil ik mij buigen, 
U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
heilig en rechtvaardig, 
U bent zo geweldig goed voor mij. 

  
2.Hemelse Heer, 
U, die hoog en verheven bent, 
Koning vol glorie en macht, 
bent als een kind 
naar de wereld gekomen, 
legde uw heerlijkheid af. 
(Refrein) 

  
En nooit besef ik hoe U leed, 
de pijn die al mijn zonde deed. 
En nooit besef ik hoe U leed, 
de pijn die al mijn zonde deed. 

  
(Refrein) 
 

Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kinderbijbelclub 

 
 
 
 
 

Slotlied OTH. 159 :1,2,3 en 4 (Ga met God..) 
1.Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga me God en Hij zal met je zijn. 
  
2.Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
3.Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
4.Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Zegen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


