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  LIEDERENBLAD 
Zondag 31 oktober 2021 
Avonddienst 2021 Visnet 
Voorganger Ds. R. de Wit 
Thema:  ‘Ikzelf leef niet meer’ 
 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 103 :1 en 5 (NB) 
1.Zegen,mijn ziel, de grote naam des Heren, 
laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 
 
5.Zoals een vader liefdevol zijn armen 
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 
God onze Vader, want wij zijn van Hem. 
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, 
slechts leven op de adem van zijn stem. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Psalm 89 :1 en 3 (NB) 
1.Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 
des Heren milde gunst, het werk aan ons 
geschied. 
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende 
geslachten 
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U 
verwachten. 
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 
 
3.Uw macht bezingen, Heer, de engelen in koor. 
Het loflied van uw trouw weerklinkt de hemel 
door. 
Geen  enkel  schepsel, Heer hoe hoog  
in 't licht gezeten, 
hoe bovenaards in glans, kan met uw macht zich 
meten. 
Ja Gij zijt zo geducht, dat al de hemelingen 
in eerbied en ontzag uw grote troon omringen. 
 
Gebed  
 
Lezing door gemeentelid 
 
Bijbellezing: Galaten 2 :11-21 
 
 

 Gezang 221 :2 (LB1973) 
2.Op uw woord, o Leven van ons leven, 
werpen wij het doodskleed af! 
Door de kracht uws Geestes uitgedreven, 
treden we uit ons zondengraf. 
Leer ons daaglijks, leer ons duizendwerven, 
in uw kruisdood meegekruisigd sterven, 
en herboren - opgestaan, 
achter U ten hemel gaan! 

  
Verkondiging ‘Ikzelf leef niet meer’(Gal.2:20) 
 

Hemelhoog 352 (Jezus’ liefde voor mij)       
1.Dank U mijn Vader voor al uw genade, 
die U liefdevol geeft. 
Genade die heiligt, 
mijn hart heeft gereinigd, 
door Hem die in mij leeft. 
U heeft mij in liefde aanvaard, 
die mijn hart veranderd heeft. 
U heeft mij rechtvaardig verklaard, 
wat mij rust en vrede geeft. 

 
[refrein] 
Al wat ik ben, dank ik aan Hem: 
aan Jezus’ liefde voor mij. 
Zolang ik besta, volg ik Hem na; 
krijgt Hij gestalte in mij. 

 
2.Laat mij verder groeien, 
laat vruchten opbloeien 
van uw heilige Geest. 
Maak mij overvloedig, 
standvastig en moedig, 
geef mij wat nog ontbreekt. 
Heer, werk met genade in mij: 
dat mijn hart U niet bedroeft. 
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij: 
uw genade is mij genoeg. 

 
[refrein] 

 
3.Niets houdt mij tegen mij over te geven, 
aan U: Jezus alleen. 
U leidt mij door diepten; 
met krachtige liefde 
draagt U mij erdoorheen. 
U heeft mij de liefde verklaard, 
die mijn hart veroverd heeft. 
U bent mijn bewondering waard: 
U bent alles waar ik voor leef! 

  
[refrein] 2x 
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  LIEDERENBLAD 
Geloofsbelijdenis 
 
Hemelhoog 479 (Heer U bent mijn leven) 
1.Heer, U bent mijn leven, 
de grond waarop ik sta. 
Heer, U bent mijn weg 
de waarheid die mij leidt. 
Uw woord is het pad 
de weg waarop ik ga, 
zolang U mij adem geeft, 
zolang als ik besta. 
Ik zou niet meer vrezen, 
want U bent bij mij. 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 
 
2.’k Geloof in U, Heer Jezus, 
geboren uit de maagd, 
eeuw’ge Zoon van God, 
die mens werd zoals wij. 
U, die stierf uit liefde, 
leeft nu onder ons 
één met God de Vader 
en verenigd met uw volk. 
Tot de dag gekomen is 
van uw wederkomst, 
dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 
 
3.Heer, U bent mijn kracht, 
de rots waarop ik bouw. 
Heer, U bent mijn waarheid, 
de vrede van mijn hart. 
En niets in dit leven 
zal ons scheiden Heer. 
Zo weet ik mij veilig, 
want uw hand laat mij nooit los. 
Van wat ik misdaan heb, 
heeft U mij bevrijd. 
En in uw vergeving leef ik nu. 
 
4.Vader van het leven, 
ik geloof in U. 
Jezus de Verlosser, 
wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden, 
Geest van liefd’ en kracht, 
U die via duizend wegen 
ons hier samen bracht. 
En op duizend wegen, 
zendt U ons weer uit, 
om het zaad te zijn van Gods rijk. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
 
 

Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Hemelhoog 333 (Een vaste burcht) 
1.Een vaste burcht is onze God, 
een toevlucht voor de zijnen! 
Al drukt het leed, al dreigt het lot, 
Hij doet zijn hulp verschijnen! 
De vijand rukt vast aan 
met opgestoken vaan; 
hij draagt zijn rusting nog 
van gruwel en bedrog, 
maar zal als kaf verdwijnen! 
 
2.Geen aardse macht begeren wij, 
die gaat welras verloren. 
Ons staat de sterke Held ter zij 
die God ons heeft verkoren. 
Vraagt gij zijn Naam? Zo weet 
dat Hij de Christus heet, 
Gods eengeboren Zoon, 
verwinnaar op de troon: 
De zeeg’ is ons beschoren! 
 
3.Gods Woord houdt stand in eeuwigheid 
en zal geen duimbreed wijken. 
Beef, satan! Hij, die ons geleidt, 
zal u de vaan doen strijken! 
Delf vrouw en kind’ren ’t graf, 
neem goed en bloed ons af, 
het brengt u geen gewin: 
wij gaan ten hemel in 
en erven koninkrijken! 
 
Zegen:   
  
  


