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  LIEDERENBLAD 
Zondag 25 juli Avonddienst 2021 Visnet 
Voorganger Ds. F. Verboom 
Thema:   
 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Opwek. 189 (Zegen ons Heer) 
Zegen ons Heer, zegen ons Heer. 
U, die hemel en aarde gemaakt heeft, 
zegen ons Heer. 

  
Heft uw handen op naar het heiligdom 
en prijst de Heer, halleluja. 
  
De Heer zegene u, de Heer zegene u. 
Hij, die hemel en aarde gemaakt heeft, 
zegene u 

  
Dank U Heer, dank U Heer. 
U, die hemel en aarde gemaakt heeft, 
dank U Heer. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Psalm 99 :1 en 3 (LB2013) 
1.God is Koning, Hij 
sticht zijn heerschappij. 
Volken, hoort zijn stem. 
Buigt u, beeft voor Hem, 
die met macht gekroond 
op de cherubs troont. 
Aarde, word bewogen, 
beef voor zijn vermogen. 
  
2.God, die recht gebood, 
is in Sion groot; 
van zijn troon belacht 
Hij der volken macht. 
Hoog en zeer geducht, 
heilig en doorlucht 
is uw naam, o HERE; 
laten zij die eren! 
 
Geloofsbelijdenis  
 
Gezang 168 :1 en 4 (B38) 
1.Jezus neemt de zondaars aan! 
Roept dit troostwoord toe aan allen, 
die van 's levens rechte baan 
op de dwaalweg zijn vervallen. 
't Rechte pad leert Hij ons gaan: 
Jezus neemt de zondaars aan! 

4.Komt gij allen, komt tot Hem! 
Zondaars, komt, wat zou u hind'ren? 
Jezus roept u, hoort zijn stem, 
Hij maakt zondaars tot Gods kinderen. 
Vrij moogt gij tot Jezus gaan: 
Jezus neemt de zondaars aan! 
 
Gebed 
 
Lezing door een gemeentelid  
 
Bijbellezing: Hebreeën 1 
 
Lied 985 :1,2 en 3 (LB2013) 
1.Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven 
boven ons mensen: de naam van God de Heer! 
Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld, 
mensen beneden zingen U ter eer! 
  
2.Heilig, heilig, heilig, maker van de sterren, 
zonnen en manen en heel het firmament! 
Heilig, heilig, heilig, mateloze ruimte, 
machten en krachten, maak zijn naam bekend! 
  
3 
Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven, 
bloemen en bomen en al wat adem heeft! 
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen, 
Eerste en Laatste, U dankt al wat leeft! 
 
Preek:  
 
Lied 826 :1,2 en 3 (LB2013).  
1.O Christus, woord der eeuwigheid, 
dat naar ons uitging in de tijd 
en daad werd, mens van hoofd tot voeten, 
wij danken U, God die Gij zijt, 
dat Gij ons mens'lijk wilt ontmoeten. 
  
2.Hoe hadden wij U ooit verstaan, 
waart Gij niet tot ons uitgegaan, 
o levenswoord van den beginne? 
Spreek, woord van vlees en bloed, ons aan, 
o Christus, treed ons leven binnen. 
  
3.Gij werd een mens, maar zonder eer, 
die in de wereld geen verweer, 
niets heerlijks had voor mensenogen. 
Gij woord dat antwoord vraagt, o Heer, 
geef dat wij U herkennen mogen. 
 
Dankgebed en voorbeden 
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Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Psalm 111: 1 en 3 (LB2013) 
1.Van ganser harte loof ik Hem 
in 't midden van Jeruzalem, 
den HEER in 't midden der getrouwen. 
Groot zijn de daden van den HEER, 
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer 
de schoonheid van zijn heil aanschouwen. 
 
3.Aan wie Hem vrezen gaf Hij spijs, 
zijn kindren geeft Hij nimmer prijs, 
steeds blijft Hij zijn verbond gedenken. 
Hoe Hij zijn volk zijn kracht betoont! 
Het land waarin de afgod troont, 
wilde Hij aan de zijnen schenken. 
  
 
Zegen  
  
  
     
 


