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  LIEDERENBLAD 
Zondagavond 12 juni 2022 
Zangdienst 2021 Visnet 
Organist/ piano : Niels Tromp 
Voorganger  
Thema:   
 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Opwek. 573 (We zijn hier bij elkaar) 
We zijn hier bij elkaar 
om de Koning te ontmoeten. 
We zijn hier bij elkaar 
om te eren onze Heer. 

  
We zijn hier bij elkaar 
om te vieren dat Hij goed is. 
En wij prijzen en aanbidden Hem, 
Jezus, onze Heer! 

  
Refrein: 
Heer, U bent welkom, welkom, 
U bent welkom, grote koning. 
Wij heffen onze handen op  
naar de God van alle eeuwen. 
Heer, U bent welkom, welkom, 
U bent welkom, Zoon van God. 
Wij richten heel ons hart op U; 
U bent welkom in ons midden. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Opwek. 181 (Majesteit) 
Majesteit, groot is zijn majesteit; 
lof zij Jezus en glorie, hulde en eer. 
Majesteit, God, die de zijnen leidt. 
Vanaf zijn troon vestigt de Zoon 
zijn heerschappij. Dus verhoog, 
maak eeuwig groot de naam van Jezus. 
Volk van God kom en breng lof 
aan Jezus, de Koning. 
Majesteit, groot is zijn majesteit; 
dwars door de dood werd Hij verhoogd, 
Jezus regeert! 

 
Opwek. 387 (Groot en machtig is Hij) 
Groot en machtig is Hij.) 
Groot en machtig is Hij) 
bekleed met sterkte,  )2x 
gehuld in luister ) 
Groot en machtig is Hij.) 

  
 

Prijs met mij de naam van God, 
vier het feest met mij, 
want Hij heeft ons vrijgekocht: 
wat een Heer is Hij! 
  
Groot en machtig is Hij... 

 
 Opwek. 148 (Gods volk wordt uitgeleid) 

Gods volk wordt uitgeleid, 
zij gaat met vreugde voort, 
en de bergen en heuv'len 
juichen rondom haar. 
Alles zingt erbij, 
zelfs de bomen zijn blij 
en zij klappen voor hun God. 
En de bomen in het veld   ) 
zullen klappen voor Hem..)3x 
en wij gaan vrolijk voort. 

 
 Gebed  
 
 Opwek. 436 (Onze Vader) 

Onze Vader in de hemel,  ) 
heilig is uw naam.   ) 
Laat uw koninkrijk spoedig komen. ) 
Laat uw wil worden gedaan.  )2x 
In de hemel,    ) 
zo ook hier op aard'.   ) 
 
Want van U is het koninkrijk,  ) 
de kracht en de heerlijkheid,  )2x 
tot in eeuwigheid.   ) 
 
Onze Vader in de hemel, 
geef ons daaglijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij dat doen. 
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn. 
 
Want van U is het koninkrijk,  ) 
de kracht en de heerlijkheid,  )2x 
tot in eeuwigheid.   ) 
 
En leidt ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het kwaad. 
 
Want van U is het koninkrijk, ) 
de kracht en de heerlijkheid, ) 
tot in eeuwigheid.  )2x 
Amen. Amen.    
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Opwek. 828 (Lam van God) 
Lam van God 
U die alle zonden van de wereld droeg 
U die ons met God de Vader heeft verzoend 
U bent waardig 
 
Lam van God 
Met uw lichaam is de hoogste prijs betaald 
Met uw leven is de weg naar God gebaand 
U bent waardig 
 
Waardig is Uw naam 
Waardig is Uw naam 
Hemel en aarde zingen halleluja! 
Waardig is Uw naam 
Waardig is Uw naam 
Jezus U zij de glorie 
 
Lam van God 
Dat als het volmaakte offer werd geslacht 
Dat de wil van God de Vader heeft volbracht 
U bent waardig 
 
Lam van God 
Op de derde dag herrees U uit de dood 
Nu bent U met eer en heerlijkheid gekroond 
U bent waardig 
 
Waardig is Uw naam 
Waardig is Uw naam 
Hemel en aarde zingen halleluja 
Waardig is Uw naam 
Waardig is Uw naam 
Jezus U zij de glorie 
Met miljoenen om de troon 
Heffen wij dit loflied aan 
Glorie aan het Lam 
Glorie aan het lam 
Boven elke macht verhoogd 
Heer U draagt de hoogste naam 
Jezus zoon van God 
Jezus zoon van God 
 
Koning Jezus, U bent waardig! 
Wij brengen U alle eer, alle lof, alle aanbidding 
Jezus U bent waardig 
Bid met je eigen woorden 
Koning Jezus, koning Jezus 
U bent waardig, koning Jezus 
 
Waardig is Uw naam 
Waardig is Uw naam 
Hemel en aarde zingen halleluja 
Waardig is Uw naam 
 

Waardig is Uw naam 
Jezus U zij de glorie 

 
 Bijbellezing 

Meditatie 

Opwek. 795                                                                    
Ik geloof in de Zoon. 
Ik geloof in de verrezen Heer. 
Ik geloof dat ik door Hem 
ondanks alles triomfeer. 

Refrein: 
Amen. Amen. 
Ja, ik leef! Ja, ik leef omdat Hij leeft. 
Amen. Amen. 
Al wat leeft zingt voor Hem in eeuwigheid, 
omdat Hij leeft! 

Ik lag dood in het graf, 
bedolven onder al mijn schuld, 
maar Genade riep mijn naam 
en de steen werd weggerold! 

Amen. Amen. 
Ja, ik leef! Ja, ik leef omdat Hij leeft. 
Amen. Amen. 
Al wat leeft zingt voor Hem in eeuwigheid, 
omdat Hij leeft! 

Bridge:                                                                         
Omdat Hij leeft, heb ik hoop voor morgen. 
Omdat Hij leeft, ben ik niet meer bang. 
Ik weet: Hij heeft mijn lot, 
mijn toekomst in zijn hand. 

Amen. Amen. 
Ja, ik leef! Ja, ik leef omdat Hij leeft. 
Amen. Amen. 
Al wat leeft zingt voor Hem in eeuwigheid… 

(Refrein) 

Opwek. 832 (Jezus overwinnaar)                            
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. 
Want U bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstilt door de klank van Uw 
stem. 
Alles buigt voor Koning Jezus. 
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U bent de held die voor ons strijdt. 
U baant de weg van overwinning. 
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 

Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 

De duisternis licht op door U. 
De duivel is door U verslagen. 
Dood waar is je macht, waar is je prikkel 
gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven! 

De schepping knielt in diepst ontzag. 
De hemel juicht voor onze Koning. 
En de machten van de hel weten Wie er regeert: 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 

Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 

Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
3e Evangelisch Werkverband 
 
Slotlied: Opwek. 710 (Gebed om zegen) 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
  
Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met Uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
  
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
  
 
 

Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

  
Collecten: 

 1e Kerk en eredienst 
 2e Werk van de diaconie 
 3e Evangelische werkverband 


