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  LIEDERENBLAD 
Zondag 4 april Avonddienst 2021 Visnet 
Eerste Paasdag 
Voorganger Dhr. G. de Haan 
Thema:   
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 51 Witter dan sneeuw 
Was mij witter dan sneeuw, 
was mij schoon van mijn schuld. 
Zie mijn offer, Heer: mijn berouw. 
Wees genadig, o God, heb met mij toch geduld. 
Wees barmhartig, ik pleit op Uw trouw. 

Laat mij weer juichen, weer dansen in ‘t licht. 
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht. 

Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U 
staan. 
Zie niet om naar wat ik heb gedaan. 
Was mij witter dan sneeuw, maak mij sterk door 
Uw Geest. 

Schep een zuiver hart diep in mij.                             
Laat mij dicht bij U zijn, U alleen, Heer, geneest.             
Van mijn zonde en schuld, spreek mij vrij. 

Laat mij weer juichen, weer dansen in ‘t licht. 
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht. 
Laat mij weer juichen, weer dansen in ‘t licht. 
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht. 

Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U 
staan. Zie niet om naar wat ik heb gedaan. 

Laat mij weer juichen. Laat mij weer dansen. Laat 
mij weer leven. 
Laat mij weer juichen, weer dansen, weer leven. 

Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U 
staan. 
Zie niet om naar wat ik heb gedaan. 

Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Opwek. 640 (Mijn hulp is van U Heer) 
Ik hef mijn ogen op naar de bergen, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, 
die mij bij zal staan. 

  

Mijn hulp is van U, Heer,  
die alles heeft gemaakt. 
U zult voorkomen dat ik wankel of val.  
U bent mijn beschermer  
die over mij waakt, 
die niet sluimeren of slapen zal. 
Wat kan mij gebeuren  
door zon of door maan? 
U bent mijn schaduw,  
U bent er altijd. 

 
Bewaart heel mijn leven;  
mijn komen en gaan, 
U beschermt mij tot in eeuwigheid. 
Mijn hulp is van U, Heer! 
  
Mijn hulp is van U, Heer. 
O, van U! 

 
Geloofsbelijdenis 

 
Opwek. 125 (Heer, ik kom tot U) 

Heer, ik kom tot U, 
hoor naar mijn gebed. 
Vergeef mijn zonden nu, 
en reinig mijn hart. 
  
Met uw liefde, Heer, 
kom mij tegemoet, 
nu ik mij tot U keer, 
en maak alles goed. 
  
Zie mij voor U staan, 
zondig en onrein. 
O, Jezus raak mij aan, 
van U wil ik zijn. 
  
Jezus op uw woord, 
vestig ik mijn hoop. 
U leeft en U verhoort 
mijn bede tot U. 
 
Gebed  

 
Bijbellezing:  

 
Psalm 118 (NB) 
9.Dit is de dag, die God deed rijzen, 
juicht nu met ons en weest verblijd. 
O God, geef thans uw gunstbewijzen, 
geef thans het heil door ons verbeid. 
Gezegend zij de grote koning 
die tot ons komt in 's HEREN naam. 
Wij zeegnen u uit 's HEREN woning, 
wij zegenen u al tezaam. 
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1.Laat ieder 's HEREN goedheid prijzen, 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Laat, Israël, uw lofzang rijzen: 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Dit zij het lied der priesterkoren: 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Gij, die den HEER vreest, laat het horen: 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
  
Verkondiging  
 
Danken  
 
Opwek. 618 (Jezus, hoop van de volken) 
Jezus, hoop van de volken, 
Jezus, trooster in elk verdriet; 
U bent de bron van hoop  
die God ons geeft. 

  
Jezus, licht in het duister, 
Jezus, waarheid die overwint; 
U bent de bron van licht die in ons leeft. 
  
U overwon in elke nood, 
U brak de banden 
van de dood. 

  
Refrein: 
U bent de hoop 
in ons bestaan. 
U bent de rots 
waarop wij staan. 
U bent het licht 
waardoor de wereld God kan zien. 

  
U won van de dood, 
droeg onze pijn. 
Nu mogen wij 
dicht bij U zijn. 
Jezus de hoop, 
levend in ieder die gelooft. 
Heer, ik geloof… 
 
 

Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten: 
1e  ZOA Vluchtelingenzorg 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Opwek. 270  
Wie is God behalve onze Heer? 
En wie is een rots behalve onze God? 
Een schuilplaats en een schild, 
een burcht en een bevrijder is Hij, 

voor wie vertrouwen op Hem. 
  
Wie is God behalve onze Heer? 
En wie is een rots behalve onze God? 
Hij sterkt mij in de strijd 
en doet mij overwinnen keer op keer, 
ik geef voor eeuwig Hem de eer. 

 
 
 Zegen  
 
  
 
 
   
 
   
   
  


