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  LIEDERENBLAD 
Zondag 20 februari 2022 
Avonddienst  Visnet 
Voorganger Ds. J. Prosman 
Thema:  ” 
 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 122 :1,2 en 3 (LB) 
1.Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 
toen men mij zeide; "Gord u aan 
om naar des Heren huis te gaan! 
Kom ga met ons en doe als wij! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in, 
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 
Jeruzalem, van ver aanschouwd, 
wel saamgevoegd en welgebouwd, 
o schone stede, die wij groeten. 
 
2.Hoe zijn de stammen opgegaan! 
Hier gingen ons de voeten voor 
der pelgrims, die de Heer verkoor, 
hier, waar uw heilge muren staan! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in 
naar 's Heren woord, om zijns naams ere! 
Zo is het Israël gezegd; 
hier zijn de zetels van het recht, 
de troon, waar David zal regeren! 
 
3.Bidt heil toe aan dit Vredesoord; 
dat die u mint bevredigd zij, 
dat vrede in uw wallen zij, 
gezegend zij uw muur en poort! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in 
om u met vrede te ontmoeten! 
Om al mijn broeders binnen u, 
om 's Heren tempel wil ik u, 
o stad van God, met vrede groeten. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Introductie (thema) 
 
Gebed  
 

Lezing door gemeentelid 
 
Bijbellezing: Efeze 6: 10-17 
 
 

 
 
Themapreek:  

Gelegenheid tot vragen/ aanbieden verwerking 

Geloofsbelijdenis  
 

Lied (lichtstad met uw paarlen poorten) 
 
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. 
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  LIEDERENBLAD 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Zegen:   
  
  


