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Zondag 8 mei 2022 avonddienst
Liturgie gebedsdienst Visnet
Voorganger
Thema:

En stort op hen een milden regen,
Een regen, die hen overdekt,
Verkwikt en hun tot zegen strekt.
Overdenking: Lukas 24:36 -49

Welkom/ afkondigingen

Opwek. 248 (God is getrouw)
God is getrouw,
zijn plannen falen niet.
Hij kiest de zijnen uit,
Hij roept die allen.
Die 't heden kent,
de toekomst overziet.
Laat van zijn woorden
geen ter aarde vallen.
En 't werk der eeuwen,
dat zijn Geest omspant,
volvoert zijn hand.

OTH. 300 (Dankt, dankt nu allen God)
1.Dankt, dankt nu allen God
met blijde feestgezangen!
Van Hem is 't heuglijk lot,
het heil, dat wij ontvangen.
Hij ziet in Christus ons
altijd genadig aan,
en heeft ons dag aan dag
met goedheid overlaân.
2.Hij, d' eeuwig rijke God,
wil ons reeds in dit leven
zijn vreed' en heilgenot,
als aan zijn kind'ren geven.
Hij zal ons door zijn Geest
vermeerd'ren licht en kracht,
en ons uit alle nood
verlossen door zijn macht.

De Heer regeert!
Zijn koninkrijk staat vast.
Zijn heerschappij omvat
de loop der tijden.
Een sterke hand,
die nooit heeft misgetast.
blijft met het heilig zwaard
des Geestes strijden.
En d'adem zijner lippen overmant
de tegenstand.

3.Lof, eer en prijs zij God
door aller scheps'len tongen,
op zijne hemeltroon
aanbiddend toegezongen:
de Vader en de Zoon,
die met de Heil'ge Geest
Drie-enig God, steeds blijft,
en immer is geweest.

De Heil'ge Geest,
die haar de toekomst spelt,
doet aan Gods kerk
zijn heilsgeheimen weten.
Hij, die haar leidt
en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek
met wijsheid uitgemeten!
Hij trekt met heel zijn kerk
van land tot land,
als Gods gezant.

Openingsgebed
Uitleg invulling dienst
Psalm 84 :1 en 3 (Hoe lieflijk hoeveel..).
1.Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot,
O HEER' der legerscharen God,
Zijn mij Uw huis en tempelzangen.
Hoe branden mijn genegenheên,
Om 's HEEREN voorhof in te treên!
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft,
En aan mijn ziel het leven geeft.

Uitleg mentimeter
Gebed door gebedsteam:
Lofprijzing en dankzegging
OTH.310 (Grote God wij loven U)
1.Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

3.Welzalig hij, die al zijn kracht
En hulp alleen van U verwacht,
Die kiest de welgebaande wegen.
Steekt hem de hete middagzon
In 't moerbeidal, Gij zijt hun bron,
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vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.

2.Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuw'ge, Ongeziene,
looft uw liefd' en zingt ervan!
Alle eng'len die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
'Heilig, heilig, heilig, toe!'

Heilige Geest, de Heilige Geest,
de Heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.

3.Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan,
laat ons niet verloren gaan.
Voorbede
Opwek. 428 (Genade, zo oneindig groot)
Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die 't niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien.
Genade die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook - als ik mij tot Hem keer dat God mij nooit verlaat.
Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.
Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.
Collecten:
1e Werk van de diaconie
2e Kerk en eredienst
3. Het Baken
Afsluiting en zegen
Zegenlied: Opwek. 602 (Vrede van God)
Vrede van God, de vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
In Jezus' naam, in Jezus' naam,
in Jezus' naam geef ik jou:
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