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  LIEDERENBLAD 
Zondag 16 mei Avonddienst 2021 Visnet 
Voorganger Ds. B.J. van de Kamp 
Thema:  “Schaam je niet voor God” 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 138 :1 en 4 (U loof ik Heer) 
1.U loof ik, Heer, met hart en ziel, 
in eerbied kniel ik voor U neder. 
Ja, in de tegenwoordigheid 
der goden wijd ik U mijn beden. 
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft 
hef ik het hoofd, ik zal U prij-zen. 
Gij zult, o Here, wijd en zijd 
uw heerlijkheid en trouw bewijzen. 
 
4.Als, ik omringd door tegenspoed, 
bezwijken moet, schenkt Gij mij leven. 
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt, 
uw rechterhand zal redding geven. 
De Heer is zo getrouw als sterk, 
Hij zal zijn werk  voor mij volein-den. 
Verlaat niet wat uw hand begon, 
o Levensbron,  wil bijstand zenden.è 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Gezang 477 :1 en 2 (Geest van hierboven) 
1.Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen van grote dingen, 
als wij ontvangen al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, 
als wij herboren Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 

  
2. Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, doet triomferen 
die naar U heten en in U weten, 
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 

 
 

Geloofsbelijdenis 
 

 OTH. 141 :1,2 en 3 (Leid mij, Heer…) 
1.Leid mij, Heer, o machtig Heiland 
door dit leven aan uw hand. 
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, 
wees mijn Gids in 't barre land. 
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider, 
vul mij met uw Geest steeds meer, 
vul mij met uw Geest steeds meer. 
  
2.Laat mij zijn een Godsgetuige, 
sprekend van U meer en meer. 
Leid mij steeds door uwe liefde, 
groeiend naar uw beeld, o Heer. 
Brood des levens, Brood des hemels, 
voed mij dat ik groei naar U, 
voed mij dat ik groei naar U. 
  
3.Laat door mij uw levend water 
vloeien als een klare stroom. 
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later 
dat uw Geest over allen koom'. 
Machtig Heiland, mijn Verlosser, 
kom, Heer Jezus, in uw kracht, 
kom, Heer Jezus, in uw kracht. 

 
Gebed 

 
Bijbellezing: 2 Timotheüs 1 :1-14 

Tekst:2 Timotheüs 1: 7 en 8 
 
Psalm 68 :7 (God zij geprezen met ontzag) 

 7.God zij geprezen met ontzag. 
   Hij draagt ons leven dag aan dag, 
   zijn naam is onze vrede. 
   Hij is het die ons heeft gered, 
   die ons in ruimte heeft gezet 
   en leidt met vaste schreden. 
   Hij die het licht roept in de nacht, 
   Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
   dat wordt ons niet ontnomen. 
   Hij droeg ons door de diepte heen, 
   de Here Here doet alleen 
   ons aan de dood ontkomen. 

 
Preek ‘Schaam je niet voor God’ 

 
OTH. 385 (Maak ons tot stralend licht) 
1.Maak ons tot een stralend licht 
voor de volken, 
een stralend licht 
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld ziet 
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wie haar het leven geeft. 
Laat het schijnen door ons heen. 

  
2.Maak ons tot een woord 
van hoop voor de volken, 
een levend woord 
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet 
dat U verlossing geeft. 
Uw genade door ons heen. 

  
3.Maak ons tot een zegening 
voor de volken, een zegening 
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet 
wie elke schuld vergeeft. 
Uw genezing door ons heen. 

  
4.Maak ons tot een vrolijk lied 
voor de volken, een lied van dank 
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld zingt 
voor degeen die eeuwig leeft. 
Laat het klinken door ons heen. 

  
5.En bouw uw koninkrijk 
in de volken, uw wil geschied' 
in de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet 
dat Jezus Christus heerst. 
Bouw uw koninkrijk in ons. 
Bouw uw koninkrijk op aard'! 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten: 
1e Gehandicaptenproject 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Psalm 145 :3 en 6 
3.Genadig en barmhartig is de Heer, 
lankmoedig en vol goedheid altijd weer. 
Hij toont zijn gunst aan alles wat Hij schiep, 
al wat Hij uit de schoot der aarde riep. 
U loven ,Heer, de werken van uw handen, 
de hemelen, de zeeen en de landen. 
U zegenen, o Heer, uw hartsbeminden 
die elke dag uw goedheid ondervinden. 

 
6.Al wie God vreest, verhoort en zegent Hij, 
zijn redding is elk die Hem roet nabij. 
Wie Hem bemint, is bij Hem welbehoed, 
maar wie Hem haat, betaalt het met zijn bloed. 
Ik zal vol vreugde zingen Hem ter ere, 
mijn mond zal vol zijn van de lof des Heren. 

 
Laat al wat leeft Gods heilge naam belijden, 
Hem zegenen tot aan het eind der tijden. 
 
Zegen  
  
  
     
 


