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  LIEDERENBLAD 
Zondag 13 juni Avonddienst 2021 Visnet 
Voorganger Ds. J.D.J. ten Voorde 
Viering en dankzegging H.A. 
Thema:  Hoe ga jij om met geestelijke strijd ? 
 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 68 :7 (LB 1973) 
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. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Opwek. 263 
Er is een Verlosser, 
Jezus, Zoon van God. 
Kostbaar Lam van God, Messias, 
heilig God is Hij. 

  
Jezus, mijn Verlosser, 
niemand is aan U gelijk. 
Kostbaar Lam van God, Messias, 
maakt van zonden vrij. 
 
refrein  
Dank U, o mijn Vader. 
U gaf uw eigen Zoon, 
uw Geest als hulp voor ons totdat 
het werk op aarde is gedaan. 

  
Ja, de dag zal komen 
dat ik Jezus zie. 
Dan zal ik mijn Koning dienen 
voor eeuwig en eeuwig. 

 
refrein 
 
Gebed  

 
Bediening Heilig Avondmaal 
 
 

 
Gezang 49 :3 en 4 (B38) 
3.Heer, verzoener van mijn zonden, 
Heiland, die mij hebt gezocht, 
die mijn boeien hebt ontbonden, 
en voor God mij vrijgekocht, 
ik, onrein in schuld verloren, 
ben opnieuw in U geboren: 
duizend, duizend maal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer! 
 
4.Dank, mijn Heiland, voor uw lijden, 
voor uw bitt're bange nood, 
voor uw heilig, biddend strijden, 
voor uw trouw tot in de dood, 
voor de wonden, U geslagen, 
voor het kruis, door U gedragen; 
duizend, duizend maal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer! 
 
Gebed 
 
Bijbellezing: Handelingen 16 :9-40 (NBV) 
 
Opwek. 502 
Jezus, ik wil heel dicht bij U komen, 
in uw nabijheid wil 'k zijn. 
Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen, 
U maakt mij heilig en rein. 

  
In de schuilplaats van de Allerhoogste 
blijf ik onder uw vleugels, o Heer. 
Uw schaduw beschermt mij, 
uw troon is mijn toevlucht. 
U bent mijn leven, mijn eer. 
 
Preek 
 
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. 
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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. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten: 
1e project 10 27 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Gezang 93 :1 en 2  
1.Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heil'gen Geest, de Trooster, 
de Drieeen'ge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja 
de Drieeen'ge in zijn troon! 
 
2.Ere zij aan Hem, wiens liefde 
ons bevrijdt van elke smet, 
ere zij aan Hem, die zondaars 
in de rij van koon'gen zet. 
Halleluja, halleluja 
't Lam, dat vrijkocht en dat redt! 
 
Zegen  
  
  
     
 


