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  LIEDERENBLAD 
Zondag 30 januari 2022 
Avonddienst   Visnet 
Voorganger Ds. T.C. Verhoef 
Thema:  Wie is een discipel ? 
 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 43 :3 en 4 (OB) 
3.Zend HEER', Uw licht en waarheid neder, 
En breng mij, door dien glans geleid, 
Tot Uw gewijde tente weder  
Dan klimt mijn bange ziel gereder  
Ten berge van Uw heiligheid,  
Daar mij Uw gunst verbeidt.  
 
4.Dan ga ik op tot Gods altaren,    
Tot God, mijn God, de bron van vreugd;  
Dan zal ik, juichend, stem en snaren  
Ten roem van Zijne goedheid paren, 
Die, na kortstondig ongeneugt 
Mij eindeloos verheugt. 
  
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Psalm 118 :1 en 3 (NB) 
1.Laat ieder 's Heren goedheid prijzen, 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Laat, Israël, uw lofzang rijzen; 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Dit zij het lied der priesterkoren; 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Gij, die den Heer vreest, laat het horen; 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

 
3.'t Is beter bij den Heer te schuilen 
dan dat men bouwt op man en macht. 
't Is beter bij den Heer te schuilen 
dan dat men hulp van vorsten wacht. 
Toen ik mij wenden kon nog keren, 
omsloten door der volken ring, 
doorbrak ik in de naam des Heren 
de knellende omsingeling. 
 
Gebed  
 

Lezing door gemeentelid 
 
Bijbellezing: Matheus 5 :1 - 12 
 
 
 
 

Psalm 89 :7 en 8 (NB) 
7.Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, 
dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. 
Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden. 
Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden, 
zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen, 
want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed 
verhogen. 
 
8.Gij, Here, die de glans van onze sterkte zijt, 
geeft luister aan uw volk, en hoge heerlijkheid. 
Uw welgevallen doet ons grote dingen wagen 
en met geheven hoofd de kroon der ere dragen. 
Gij Heilge Israëls, Gij zelf hebt ons ten leven 
een koning naar uw wil, een schild van heil 
gegeven. 
 
Preek: Wie is een discipel?  
 
Gezang 442 :1, 3 en 4  
1.Jezus, ga ons voor 
deze wereld door, 
en U volgend op uw schreden 
gaan wij moedig met U mede. 
Leid ons aan uw hand 
naar het vaderland. 

  
3.Krimpt ons angstig hart 
onder eigen smart, 
moet het met de ander lijden, 
Jezus, geef ons kracht tot beide. 
Wees Gij zelf het licht 
dat ons troost en richt. 

  
4.In de woestenij, 
Heer, blijf ons nabij 
met uw troost en met uw zegen 
tot aan 't eind van onze wegen. 
Leid ons op uw tijd 
in uw heerlijkheid. 

Geloofsbelijdenis  

Opwek. 488 
Heer ik kom tot U; 
neem mijn hart, verander mij, 
als ik U ontmoet 
vind ik rust bij U. 
Want Heer ik heb ontdekt, 
dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van uw liefde. 

  
Refrein: 
Houd mij vast, 



 
 

 
 

 2 

  LIEDERENBLAD 
laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, 
heel dichtbij uw hart. 
Ik voel uw kracht 
en stijg op als een arend; 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 

  
Heer, kom dichterbij 
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, 
diep in mij. 
En Heer, leer mij uw wil, 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde. 

  
(refrein) 2x 

  
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 

Dankgebed en voorbeden 

Collecten: 
1e Project 10 27 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Lied 416 (LB2013). 
1.Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
2.Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
3.Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
4.Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Zegen:   
  
  


