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  LIEDERENBLAD 
Zondag 1 mei2022 avonddienst 
Avonddienst  Visnet 
Voorganger Ds. T. C. Verhoef 
Thema:   
 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Gezang 217 :1 (Jezus leeft en ik met Hem) 
1.Jezus leeft en ik met Hem! 
Dood, waar is uw schrik gebleven? 
Hem behoor ik en zijn stem 
roept ook mij straks tot het leven, 
opdat ik zijn licht aanschouw, - 
dit is al waar ik op bouw. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Joh. 20 :17 en Rom. 8 :15 
 
Gezang 217 :2 en 3  
2.Jezus leeft! Hem is het rijk 
over al wat is gegeven. 
En ik zal, aan Hem gelijk, 
eeuwig heersen, eeuwig leven. 
God blijft zijn beloften trouw, - 
dit is al waar ik op bouw. 

  
3.Jezus leeft! Hem is de macht. 
Niets kan mij van Jezus scheiden. 
Hij zal, als de vorst der nacht 
mij tena komt, voor mij strijden. 
Drijft de vijand mij in 't nauw, - 
dit is al waar ik op bouw. 

  
Gebed 
 
Lezing door gemeentelid 
 
Bijbellezing: Lukas 15 :11 - 32 
  
Psalm 81 :11,12 en 14 (NB) 
11.Ga niet van Mij heen, 
volg Mij op Mijn wegen, 
sluit u hecht aaneen.  
Waar gij langs zult gaan 
maak Ik u ruim baan; 
niemand houdt u tegen. 
 
12.Al wie u verdrukt 
 zal Ik af doen deinzen. 
Ik verbreek het juk 
dat uw schouders knelt, 

en het ruw geweld 
 zal verering veinzen. 

 
14.Keer terug tot Mij-  
Israël, gij trotse 
en de woestenij 
zal weer bloeien gaan; 
Ik geef most en graan, 
 honing uit de rotsen. 

 
Verkondiging:  

 
Opwek. 599 (Nog voordat je bestond) 
Nog voordat je bestond, 
kende Hij je naam. 
Hij zag je elk moment 
en telde elke traan. 
Omdat Hij van je hield, 
gaf Hij zijn eigen Zoon. 
Hij wacht alleen nog maar 
totdat je komt. 
  
En wat je nu ook doet, 
zijn liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ooit deed, 
verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, 
gaf Hij zijn eigen Zoon. 
En nu is alles klaar 
wanneer jij komt. 
  
Refrein: 
Kom tot de Vader, 
kom zoals je bent. 
Heel je hart, al je pijn 
is bij Hem bekend. 
De liefde die Hij geeft, 
de woorden die Hij spreekt.  
Daarmee is alles klaar 
wanneer jij komt. 
  
En wat je nu ook doet, 
zijn liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ooit deed, 
verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, 
gaf Hij zijn eigen Zoon. 
En nu is alles klaar 
wanneer jij komt. 
  
(refrein 2x) 
  
De liefde die Hij geeft,         
de woorden die Hij spreekt.  
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Hij wacht alleen nog maar     
totdat je komt.                    

    
Geloofsbelijdenis 
 
Opwek 618 (Jezus, hoop voor de volken) 
Jezus, hoop van de volken, 
Jezus, trooster in elk verdriet; 
U bent de bron van hoop  
die God ons geeft. 

  
Jezus, licht in het duister, 
Jezus, waarheid die overwint; 
U bent de bron van licht die in ons leeft. 

  
U overwon in elke nood, 
U brak de banden 
van de dood. 

  
Refrein: 
U bent de hoop 
in ons bestaan. 
U bent de rots 
waarop wij staan. 
U bent het licht 
waardoor de wereld God kan zien. 

  
U won van de dood, 
droeg onze pijn. 
Nu mogen wij 
dicht bij U zijn. 
Jezus de hoop, 
levend in ieder die gelooft. 
Heer, ik geloof… 
 
Dankgebed  
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: gezang 217 :4 
4.Jezus leeft! Nu is de dood 
mij de toegang tot het leven. 
Troost en kracht in stervensnood 
zal de Levende mij geven, 
als ik stil Hem toevertrouw: 
Gij zijt al waar ik op bouw!' 
 
Zegen:   

 
  
  


