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  LIEDERENBLAD 
Zondag 29 mei 2022 avonddienst Visnet 
Voorganger Ds. J. Prosman 
Viering en dankzegging H.A 
Thema:  ‘rondom Jezus’ troon’ 
Organist: Anton de Jager 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 97: 1, 4 (LvK 1973)  
1. Groot Koning is de HEER. 
Volken, bewijst Hem eer, 
breek uit in jubel, aarde, 
nu Hij de macht aanvaardde. 
De landen wijd en zijd 
zijn in Zijn naam verblijd. 
Op recht en op gericht 
heeft Hij Zijn troon gesticht. 
in de verborgenheid. 
 
4. God trad voor ons in 't krijt. 
Uw volk, HEER, is verblijd. 
Hoor, Sions dochters zingen 
van Uwe rechtsgedingen. 
O Koning van 't heelal, 
die eeuwig heersen zal, 
hoog boven godenmacht 
verheft Gij U en lacht. 
Wij juichen om hun val. 
 
Votum en groet 
 
Gebed 
 
Genadegroet 
 
Psalm 97 :6 (LB1973) 
6. Gods heil, Gods glorie staat 
licht als de dageraad 
reeds voor het oog te gloren 
van wie Hem toebehoren. 
En vreugde van de HEER 
stroomt in hun harten neer. 
Gij die rechtvaardig zijt, 
weest in de HEER verblijd. 
Zijn naam zij lof en eer! 
  

Lezing van het formulier (deels?) 
- Geloofsbelijdenis 
- Gebed 
- Gereed maken van de tafel 
-  
Psalm 116: 1, 4 (LvK 1973 
1. God heb ik lief, want die getrouwe HEER 
nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 

en levenslang ben ik niet eenzaam meer 
 

4. O God, mijn God, die van de dood mij redt, 
mijn tranen afwist! Voor het oog des HEREN 
mag ik weer vrij in 's levens land verkeren, 
geen steen die stoot waar ik mijn voeten zet. 
  
Nodiging 
 
Viering Heilig Avondmaal 
 
Psalm 116: 6, 8 (LvK 1973) 
6. Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan, 
nu danken voor de redding van mijn leven? 
Ik heb de kelk van 's Heren heil geheven 
en noem voor heel het volk zijn grote naam 
 
8. Voor 't oog van al de zijnen zal ik Hem 
offers van dank naar mijn beloften brengen, 
in 's HEREN voorhof mijn gejubel mengen 
met uw lofprijzingen, Jeruzalem. 
 
Dankgebed voor het heilig avondmaal  
en Gebed om de opening van het Woord 
 
Lezing door een gemeentelid 
 
Bijbellezing: Openbaring 22: 1 - 21 
 
Verkondiging: ‘rondom Jezus’ troon’ 
 
Evangelische Liedbundel 413 
1. Lichtstad met uw paarlen poorten, 
Wond're stad zo hoog gebouwd 
Nimmer heeft men op deez' aarde, 
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 

 
Refrein:  
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
Luist'ren naar zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem. 
 
2. Heilig oord vol licht en glorie 
Waar de boom des levens bloeit 
En de stroom van levend water 
Door de gouden godsstad vloeit. 
 
Refrein:  
 
3. Schoon tehuis voor moede pelgrims 
Komend uit de zand-woestijn, 
Waar zij rusten van hun werken 
Bij de springende fontein. 
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Refrein:  
 
4. Wat een vreugde zal dat wezen 
Straks vereend te zijn met Hem 
In die stad met paarlen poorten 
In het nieuw Jeruzalem. 
 
Refrein:  
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten: 
1e Project 10 27 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Psalm 84: 2, 6  
2 Het heil dat Uw altaar omgeeft 
beschermt en koestert al wat leeft. 
De mus, de zwaluw vindt een woning. 
Haar jongen zijn in veiligheid. 
Mij is een schuilplaats toebereid 
in het paleis van U, mijn Koning. 
Heil hen die toeven aan Uw hof 
en steeds zich wijden aan Uw lof. 
 
6 Want God onze Heer die ons mild 
bestraalt als zon, beschermt als schild, 
zal in genade ons verhogen. 
Zijn hand onthoudt het goede niet 
aan wie oprecht Hem hulde biedt 
en eerlijk wandelt voor Zijn ogen. 
HEER, die het al in handen houdt, 
welzalig die op U vertrouwt. 
 
Zegen  

 
  
  


