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  LIEDERENBLAD 
Zondag 16 januari 2022 
Avonddienst   Visnet 
Voorganger Ds. J.D.J ten Voorde 
Thema:   
 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 68 :7 (NB) 
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. 575 (Jezus alleen) 
Jezus alleen, ik bouw op Hem. 
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. 
Door stormen heen hoor ik zijn stem, 
dwars door het duister van de nacht. 

  
Zijn woord van liefde dat mij sust 
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust! 
Mijn vaste grond, mijn fundament; 
dankzij zijn liefde leef ik nu. 

  
Jezus alleen werd mens als wij; 
klein als een kind, in kwetsbaarheid. 
Oneindig veel hield Hij van mij, 
leed om mijn ongerechtigheid. 

  
En door zijn offer werd ik vrij, 
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij, 
ontnam de dood zijn heerschappij; 
dankzij zijn sterven leef ik nu. 

  
Daar in het graf, in dood gehuld, 
leek al zijn macht tenietgedaan. 
Maar, o die dag, dat werd vervuld: 
Jezus, de Heer is opgestaan! 

  
 
 
 

Sinds Hij verrees in heerlijkheid 
ben ik van vloek en schuld bevrijd. 
Ik leef in Hem en Hij in mij; 
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij. 
  
Geen levensangst, geen stervensnood; 
dat is de kracht, waar ik in sta. 
Van eerste stap tot aan de dood 
leidt Hij de weg waarop ik ga. 
 
Geen duivels plan of aards bestaan 
kan mij ooit roven uit zijn hand. 
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam; 
in die verwachting houd ik stand. 
In Hem alleen, in Hem alleen! 

 
 

Geloofsbelijdenis (staand) 
 
        Psalm 25 :2 (NB) 
        2.Here, maak mij uwe wegen 
        door uw Woord en Geest bekend; 
        leer mij, hoe die zijn gelegen 
        en waarheen G’uw treden wendt; 
        leid mij in uw rechte leer,  
        laat mij trouw uw wet betrachten,  
        want Gij zijt mijn heil o Heer,  
        ‘k blijf U al den dag verwachten. 
 

Gebed  
 
 Lezing door gemeentelid 
 

Bijbellezing: Jozua 1 (NBV) 
 

OTH. 40 (Welzalig de man, die…) 
Welzalig de man, die niet wandelt 
in de raad der goddelozen. 
Die niet staat op de weg der zondaars, 
noch zit in de kring der spotters, 
maar aan des Heren wet 
zijn welgevallen heeft. 
En diens wet overpeinst 
bij dag en bij nacht. 
Want hij is als een boom 
geplant aan waterstromen. 
Die zijn vrucht geeft op tijd, 
welks loof niet verwelkt, alles gelukt 

 
 Verkondiging  
 

Videolied ‘Het woord  van God’ (Sela) 
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  LIEDERENBLAD 
Dankgebed en voorbeden 

Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
3e Evangelisatie/ gastendiensten 
 
Slotlied: Opwek. 334 
Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. 
Levend Woord,  
ja uw waarheid bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 

  
Refrein: 
Kom, Jezus kom, 
vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom Heil ‘ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, laat uw heil 
heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: 
dat het licht overwint. 

  
Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. 
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij. 

  
(refrein) 

  
Staan wij oog in oog met U Heer. 
Daalt uw stralende licht op ons neer. 
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij. 

  
(refrein) 
 
Zegen:   
  
  


