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  LIEDERENBLAD 
Zondag 18 juli Avonddienst 2021 Visnet 
Voorganger Kand. P.J. Verhagen 
Thema:   
 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 97 :7 (OB) 
7.Gods vriend'lijk aangezicht, 
Heeft vrolijkheid en licht 
Voor all' oprechte harten,  
Ten troost verspreid in smarten.  
Juicht, vromen, om uw lot;  
Verblijdt u steeds in God,  
Roemt, roemt Zijn heiligheid;  
Zo word' Zijn lof verbreid  
Voor al dit heilgenot.  
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Hemelhoog 649 :1 en 2 
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] 
 
Geloofsbelijdenis  

 
Gebed 

 
 Lezing door een gemeentelid  
 
 Bijbellezing: Jesaja 60 :1-14 
   en Mattheüs 5 :13-16 
 
 Opwek. 627 

Jezus, licht in de duisternis,  
Jezus, Vaders getuigenis,  
Jezus, liefde die eeuwig is,  
ik prijs U.  
  
Jezus, weg die ik volgen moet,  
Jezus, waarheid volmaakt en goed,  
Jezus, leven in overvloed,  
ik prijs U.  
  
Refrein:  
Waar zou ik gaan zonder U,  
waarom bestaan zonder U?  
Jezus, mijn hoop en mijn kracht,  
U bent mijn Heer, U bent mijn Heer.  
  
Jezus totdat ik bij U ben,  
Jezus en U volkomen ken.  
Jezus, geef ik mijn hart en stem  
en prijs U.  
  
(refrein 2x)  

 
 Preek: Matt. 5 :14a 
 
Psalm 89 :6 en 8 (OB) 
6.Gij schiept het barre noord' en 't zoele zuiden 
saâm;  
Ginds juicht een Thabor, hier een Hermon in Uw 
Naam. 
Gij hebt een arm met macht, Uw hand heeft groot 
vermogen,  
Uw Rechterhand is hoog; Uw troon blijft 
onbewogen,  
Van recht en van gericht zijn vasten steun 
ontlenen;  
En waarheid en genâ gaan voor Uw aanschijn 
henen.  
 
8.Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne 
kracht;  
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht;  
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon 
dragen  
Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen,  
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Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit 
leven, 
En onze Koning is van Isrels God gegeven.  
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Evang.LB. 413 :1, 2, 3 en 4  
1.Lichtstad met uw paarlen poorten, 
wond're stad zo hoog gebouwd, 
nimmer heeft men op deze aarde, 
ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 
refrein 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
luist'ren naar zijn liefdesstem, 
daar geen rouw meer en geen tranen 
in het nieuw Jeruzalem. 
 
2.Heilig oord vol licht en glorie, 
waar de boom des levens bloeit 
en de stroom van levend water 
door de gouden Godsstad vloeit.  
 
refrein 
 
3.Schoon tehuis voor moede pelgrims, 
komend uit de zandwoestijn, 
waar zij rusten van hun werken 
bij de springende fontein.  
 
refrein 
 
4.Wat een vreugde zal dat wezen 
straks vereend te zijn met Hem 
in de stad met paarlen poorten 
in het nieuw Jeruzalem.  
 
refrein 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
luist'ren naar zijn liefdesstem, 
daar geen rouw meer en geen tranen 
in het nieuw Jeruzalem.  
 
Zegen  
  
  
     
 


