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  LIEDERENBLAD 
Zondag 13 maart 2022 Avonddienst 
Zangdienst Visnet 
Voorganger.  
Thema:  ”Loof de Heere” 
 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Opwek, 334 (Heer, uw licht…) 
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) 
 
 

Opwek 167 (Samen in de naam van Jezus) 
Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer. 

  
Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
En zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 

't Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 

  
Prijst de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
't Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 
 
Gebed 
 

Opwek 770 (Ik zal er zijn) 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

Refrein                                                                           
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

Refrein     
 
Opwek. 553 (Hoor ons loflied) 
Laat het feest zijn in de huizen, 
mensen dansen op de straat, 
als het onrecht buigt voor Jezus 
en het volk weer bidden gaat. 

  
Refrein: 
In de bergen, door de dalen, 
hoor ons loflied overal, 
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in de hemel en op aarde, 
als uw glorie komen zal. 

  
Laat uw licht zien in het duister, 
als wij buigen voor het kruis. 
Laat uw heerlijkheid verschijnen 
in de wereld, in ons huis. 
  
(refrein) 

  
Halleluja, halleluja,  
halleluja, halleluja.  

  
(refrein 2x) 
 
Lezing door gemeentelid 
 
Bijbellezing: Handelingen  16 :16-34 
 
Opwek. 72 (Vanwaar de zon op komt) 
Vanwaar de zon opgaat  ) 
tot waar zij daalt, ondergaat, )2x 
zij de naam van God geloofd ) 
 
Prijst dan de Heer, 
allen die Hem echt willen dienen. 
Looft de naam van onze God. 
Halleluja, prijst dan de Heer 
van nu af aan, tot in eeuwigheid. 
 
Vanwaar de zon opgaat 
tot waar zij daalt, ondergaat, 
zij de naam van God geloofd 
 
Halleluja, prijst dan de Heer, 
allen die Hem echt willen dienen. 
Looft de naam van onze God. 
Halleluja, prijst dan de Heer 
van nu af aan, tot in eeuwigheid. 
 
Halleluja, prijst dan de Heer, 
allen die Hem echt willen dienen. 
Looft de naam van onze God. 
Halleluja, prijst dan de Heer 
van nu af aan, tot in eeuwigheid. 
 
Opwek. 798 (Houd vol) 
Wij zijn het volk van God, 
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar. 
Een leven lang te gast, 
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar. 
 
Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
 

 
Het is een zegetocht 
van heiligen en twijfelaars bij elkaar. 
Maar kijk, wij lopen nog, 
wij lopen wat God heeft beloofd achterna. 
 
Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
 
Refrein: 
God is voor ons, God is naast ons, 
God is altijd om ons heen. 
Laat maar komen wat hierna komt, 
want Hij laat ons nooit alleen. 
 
En nu wij zijn omringd 
door zoveel helden die ons voor zijn gegaan, 
nu geven wij niet op. 
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan. 
 
Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
 
Themapreek: ‘Loof de Heere’ 
 
Opwek. 54 (Loof de Here, alle gij volken) 
Looft de Here, alle gij volken, 
prijst Hem, alle gij natiën, 
want zijn goedertierenheid 
is machtig over ons, 
en des Heren trouw 
is tot in eeuwigheid. 
Halleluja, halleluja, 
halleluja, halleluja, 
halleluja, halleluja, 
halleluja, halleluja 
 
Opwek. 818 (Op die dag) 
Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus 
Eenmaal heelt U iedere wond 
Heel de oude wereld verdwijnt 
De pijn voorbij 

Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus 
Eenmaal zal het duidelijk zijn 
Alle zorg en wanhoop verdwijnt 
De angst voorbij 

Refrein:                                                                              
Op die dag, in de hemel 
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn 
Dan zijn wij bij Jezus 
En klinkt het overwinningslied 
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Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus 
Kan genade heerlijker zijn? 
En U maakt ons anders en nieuw, op die dag. 
Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus 
Eenmaal is het vechten voorbij, 
Dan zien we uw macht en uw pracht,  
Op die dag. 
 
Refrein 
 
Dankwoord / dankgebed 
 
Slotlied: Opwek. 710 (Zegen mij) 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
  
Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met Uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
  
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
  
Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
  
 
Collecten: 
1e Noodhulp Oekraïne 
2e Kerk en eredienst 
 
Zegen:   
  
  


