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  LIEDERENBLAD 
Zondag 13 februari 2022 
Avonddienst   Visnet 
Viering en dankzegging H.A. 
Voorganger Ds. R.J. Kranen 
Thema:  “Hier ben ik” 
 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 84 :1 (NB) 
1.Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 
  
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Genadeverkondiging 
 
Psalm 84 :6 (NB) 
6.Want God onze Heer die ons mild 
bestraalt als zon, beschermt als schild, 
zal in genade ons verhogen. 
Zijn hand onthoudt het goede niet 
aan wie oprecht Hem hulde biedt 
en eerlijk wandelt voor zijn ogen.   
Heer, die het al in handen houdt, 
welzalig die op U vertrouwt. 
 
Gebed  
 

Lezing door gemeentelid 
 
Bijbellezing: Genesis 22 :1-14 (HSV) 
 
ELB. 82  
1.God die ons heeft voorzien 
en kent bij onze naam, 
die ons ten leven riep 
en houdt in het bestaan, 
Hij heeft ons voorbestemd 
te lijken op zijn Zoon 
die mens is zoals wij 
en in ons midden woont. 
 
2.Hij heeft zijn eigen Zoon 
geen enkel leed bespaard. 
Hij heeft ten einde toe 
zijn Geest geopenbaard. 

Als God zo vóór ons is, 
wie zal dan tegen zijn? 
Al wat ons overkomt 
zal hoop en zegen zijn. 
 
3.Wie zal ons scheiden ooit 
van God ons goed en bloed? 
Geen toekomst en geen dood 
bedreigt ons meer voorgoed. 
Genadig en getrouw wil Hij mijn vrede zijn. 
Geen mens die Hem weerhoudt 
om onze God te zijn. 
 
Preek: “Hier ben ik”  

ELB.308 :1,2 en 3 (Doorgrond mij hart) 

1.Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. 
Beproef me en zie wat niet is tot uw eer. 
Is soms de weg 
die 'k ga niet goed voor mij; 
Leid me op de eeuw'gen weg, 
Heer, maak mij vrij! 
 
2.O, Heer, heb dank, 'k mag toch de uwe zijn. 
Uw dierbaar bloed wast mij van zonden rein. 
Doop mij met vuur, 
opdat 'k mij niet meer schaam: 
'k Wil leven Heer, 
tot eer van uwe Naam. 
 
3.Zie Heer, hier ben ik; maak mij een vat voor U; 
Woon in mijn hart, vernieuw het, doe het nu! 
Verbreek mijn wil, 
maak me ook van hoogmoed vrij; 
'k Wil in U blijven, Heer, 
blijf Gij in mij. 
 
Onderwijzing:  
 
Apostolische geloofsbelijdenis (staande) 
 
Gebed 

  
Gezang 51  (LVK)  
1.Lieve Heer, Gij zegt `kom' en ik kom, - 
want mijn leven is onder de macht gesteld 
van de Heer die mijn dagen en nachten telt 
en de Heer zegt `kom' en ik kom. 

  
2.O mijn God, Gij zegt `ga' en ik ga, 
Gij zegt `ga' en ik ga, laat mij niet alleen, 
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij 
heen, 
wees de adem waaruit ik ontsta. 
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3.Want o Heer, ik zeg `kom' en Gij komt, 
ik zeg `kom' en Gij komt en uw bloed wordt wijn 
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn 
en uw naam wordt een lied in mijn mond. 

Nodigen: verheft de harten (sursum dorda) 

Viering Heilig Avondmaal 

Gezang 21 :3 (LB1973) 3 
Welgelukzalig is ieder te noemen, 
die Jakobs God als helper heeft! 
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen, 
die dag aan dag met Christus leeft? 
Wie met de Heer te rade gaat, 
die staat Hij bij met raad en daad. 
Halleluja! Halleluja! 

Dankgebed en voorbeden 

Collecten: 
1e IZB 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: ELB 413 (Lichtstad) 
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 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
luist'ren naar zijn liefdesstem, 
daar geen rouw meer en geen tranen 
in het nieuw Jeruzalem. 
 
3.Schoon tehuis voor moede pelgrims, 
komend uit de zandwoestijn, 
waar zij rusten van hun werken 
bij de springende fontein.  
 
 
 

refrein 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
luist'ren naar zijn liefdesstem, 
daar geen rouw meer en geen tranen 
in het nieuw Jeruzalem. 

 
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:   

  
  


