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  LIEDERENBLAD 
Zondagavond 3 april 2022  
Visnet 
Voorganger. Prof. B.J.G. Reitsma 
Thema:  Standhouden in tegen de verdrukking in 
 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 130 :1 en 2  
1.Uit diepten van ellende 
roep ik tot U, o Heer. 
Gij kunt verlossing zenden, 
ik werp voor U mij neer. 
O laat uw oor zich neigen 
tot mij, tot mijn gebed. 
Laat mij gehoor verkrijgen, 
red mij, o Here, red! 
 
2.Zoudt Gij indachtig wezen 
al wat een mens misdeed, 
wie zou nog kunnen leven 
in al zijn angst en leed? 
Maar Gij wilt ons vergeven, 
Gij scheldt de schulden kwijt, 
opdat wij zouden vrezen 
uw goedertierenheid. 
 

Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Evan. LB. 241 (Wees stil) 
1.Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag, 
en kniel nu voor Hem neer, 
die zelf geen zonde kent 
en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
 
2.Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
waar Hij verschijnt met vuur. 
Een eeuwigdurend licht 
straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
 
3.Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft 
en ons genezing brengt. 
Niets is onmogelijk 

         voor wie gelooft in Hem. 
         Wees stil, want de kracht van onze God 
         daalt neer op dit moment. 
 
         Geloofsbelijdenis  
 
         Psalm 130 :3 en 4  
 3.Ik heb mijn hoop gevestigd 
 op God de Heer die hoort. 
 Mijn hart, hoezeer onrustig, 
 wacht zijn verlossend woord. 
 Nog meer dan in de nachten 
 wachters het morgenlicht, 
 blijf ik, o Heer, verwachten 
 uw lichtend aangezicht. 
 
 4.Gij al Gods bondgenoten, 
 ziet naar zijn toekomst uit!  
 De Heer is vast besloten, 
 tot goedertierenheid! 
 Hoort aan de goede tijding: 
 Hij geeft in zijn geduld 
 aan Israël bevrijding 
 van onrecht en van schuld. 
 

Gebed 
 
 Lezing door een gemeentelid 
 
Bijbellezing: Rom. 8 :1- 4 en 14 - 23, 28, 31 - 39 
 

Gezang 90 :1, 2 en 3 (LB1973). 
1.Is God de Heer maar voor mij, 
wat zou mij tegen zijn? 
Ik roep: `ach Here, hoor mij!' 
en wat mij kwelt wordt klein. 
Al heeft zich ook verheven 
de macht van hel en dood, 
ik heb voor heel mijn leven 
in God mijn bondgenoot. 
  
2.Dit weet ik vast en zeker, 
dat mij de Heer bemint, 
dat Hij mijn deel, mijn beker, 
mijn Vader is, mijn vriend, 
dat Hij geen kwaad kan willen, 
dat Hij mij bij wil staan, 
dat Hij de storm zal stillen, 
mijn vijand zal verslaan. 
  
3.De grond van mijn vertrouwen 
is Christus, - in zijn bloed 
is voor wie op Hem bouwen 
Gods heil in overvloed. 
Ik vind in eigen leven 
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niets lieflijks hier op aard; 
wat Hij mij heeft gegeven 
alleen is minnenswaard. 
 
Verkondiging Rom. 8 :17 
Standhouden in, tegen de verdrukking in 
 
Evan.LB 246 (Ik bouw op u) 
1.Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. 
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. 
Sterk in uw kracht gerust in uw bescherming. 
Ik bouw op U en ga in uwen Naam. 
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. 
Ik bouw op U, en ga in uwen Naam. 
 
2.Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. 
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan. 
Toch rijst in mij een lied van overwinning. 
Ik bouw op U en ga in uwen Naam. 
Toch rijst in mij een lied van overwinning. 
Ik bouw op U en ga in uwen Naam. 
 
3.Ik bouw op U, mijn schild en mijn Verlosser. 
Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd. 
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan 
in rust met U die mij hebt voortgeleid. 
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan 
in rust met U die mij hebt voortgeleid. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten: 
1e ZOA Vluchtelingen zorg 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: 90 :6,9 en 11 (LB1973). 
6.Zijn Geest wil in mij wonen, 
Hij richt mijn wens en wil, 
en wat er ook mag komen, 
Hij spreekt en maakt mij stil. 
Al wat de Heer vanbinnen 
geplant heeft, rijpt tot vrucht 
Hij is de Geest, die in mij 
en met mij `Vader!' zucht. 
 
9.Wat er mij ook gebeure, 
in eeuwigheid zijt Gij, 
en wat ter wereld, Here, 
zou scheiden U en mij? 
Al tonen zich verbolgen 
de groten van de tijd, 
geen honger of vervolging, 
niets dat mij van U scheidt. 
 
 

 
11.Mijn hart wil blij opspringen, 
het kan niet treurig zijn, 
ik lach en loop te zingen 
in louter zonneschijn. 
De zon die staat te stralen, 
o Jezus, dat zijt Gij. 
Ik dank U duizendmalen, - 
wat zijt Gij goed voor mij! 
 
Zegen:   

  
  


