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  LIEDERENBLAD 
Zondag 15 mei 2022 avonddienst Visnet 
Voorganger Ds. A. Priem 
Thema:  Opstandingskracht  
Organist/ Piano  Niels Tromp 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 63 :1 en 2  (NLB) 2013 
1.Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat, 
Naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen. 
Mijn hart wil niets dan U ontvangen, 
die leven zijt en leven laat. 
O Heer, mijn ziel en zinnen smachten 
en dorsten naar U in een land, 
waarop de zon verzengend brandt,- 
schenk Gij mijn leven nieuwe krachten. 
 
2.Eens zag ik in uw tempelhof 
U in uw glorie hoogverheven, 
wiens gunst mij meer is dan het leven, 
mijn lippen stamelden uw lof. 
Mijn leven lang wil ik U prijzen, 
uw naam aanbidden, want Gij voedt 
mij met uw kracht, Gij schenkt mij moed. 
O Heer, ik wil U dank bewijzen. 
 

Votum en groet 
 
Gebed 
 
ELB. 226 :1 en 2   
1.Heer, ik kom tot U, 
neem mijn hart, verander mij. 
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U. 
Want Heer ik heb ontdekt, 
dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van uw liefde. 
 
Refrein:  
Houd mij vast, 
laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast heel dicht bij uw hart. 
Ik voel uw kracht 
en stijg op als een arend. 
Dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 
 
2.Heer, kom dichterbij, 
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, diep in mij. 
En Heer, leer mij uw wil 
zodat ik U steeds dienen kan 
 

 
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde. 

 
Houd mij vast, 
laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast heel dicht bij uw hart. 
Ik voel uw kracht 
en stijg op als een arend. 
Dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 

 
 Gedicht  
 

Gebed  
 

 Lied 641 :1 en 4 (NLB)2013 
 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. 

 
 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! 

 
Lezing door een gemeentelid 
 
Bijbellezing: Filippenzen 3 :7-16 

 
 Lied 578 :1,2,5 en 6 (O kostbaar kruis) 

1.O kostbaar kruis, o wonder Gods, 
waaraan de Prins der glorie stierf; 
ik wil om U zijn zonder trots, 
ik acht verlies wat ik verwierf. 

  
2.Bewaar mij dat ik roemen zou 
dan in mijn Heren Christus dood. 
Al wat ik anders noemen zou 
is niets bij dit mysterie groot. 

 
5.En door zijn dood en door zijn bloed 
is nu de wereld dood voor mij. 
Ik ben gestorven, maar voor goed 
van heel de dode wereld vrij. 
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  LIEDERENBLAD 
6.De aarde zelf is veel te klein 
voor wie U waarlijk loven wil. 
Uw liefde is een groot geheim, 
zij vraagt geheel mijn hart en ziel. 
 
Preek :  tekst Filippenzen 3 :10 
 
ELB. 186a :1,2 en 3 (Leid, mij Heer) 
1.Leid mij, Heer, o machtig Heiland, 
door dit leven aan uw hand. 
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, 
wees mijn gids in 't barre land. 
Gij, mijn sterkte, Gij, mijn leider, 
vul mij met uw Geest steeds meer. 
Vul mij met uw Geest steeds meer. 
 
2.Laat mij zijn een godsgetuige, 
sprekend van U meer en meer. 
Leid mij steeds door uwe liefde, 
groeiend naar uw beeld, o Heer. 
Brood des levens, brood des hemels, 
voed mij dat ik groei naar U. 
Voed mij dat ik groei naar U. 
 
3.Laat door mij uw levend water 
vloeien als een klare stroom. 
0, Heer Jezus, 't wordt steeds later 
dat uw Geest over allen koom'. 
Machtig Heiland, mijn Verlosser, 
kom, Heer Jezus, in uw kracht. 
Kom, Heer Jezus, in uw kracht. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Lied 416 (Ga met God) 
1.Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
2.Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
3.Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
 

4.Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Zegen  

 
  
  


