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  LIEDERENBLAD 
Zondagavond 26 juni 2022 Visnet 
Organist/ piano : Niels 
Voorganger: Ds. A. Visser 
Thema:   
 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Aanvangslied: Psalm 132: 5 en 9  
Wij zullen in Zijn woning gaan; 
ons buigen, waar Zijn troon zal staan, 
en bidden voor Zijn voetbank aan. 
Sta op tot Uwe rust, o HEER, 
met d' arke van Uw sterkt' en eer'. 
 
9. Want Sion is van God begeerd, 
't wordt met Zijn woning hoog vereerd; 
"hier", sprak Hij, die het al beheert, 
"hier zal Ik wonen naar Mijn lust; 
hier is in eeuwigheid Mijn rust. 
 
Stilgebed  

Votum en groet 

Aanvangstekst: “Maar u bent een uitverkoren 
geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige 
natie, een volk dat God zich verworven heeft om 
de grote daden te verkondigen van Hem die u uit 
de duisternis heeft geroepen naar zijn 
wonderbaarlijke licht”.1 Petrus 2:9 

 
Evangelische liedbundel  310  
Geest van God, maak in dit uur al Uw kind’ren 
vrij. 
Schenk nieuw leven, kracht en vuur, schenk het 
ook aan mij. 
Neem mij, vorm mij, vul mij, zend mij. 
Schenk nieuw leven, kracht en vuur, schenk het 
ook aan mij. 
 
Geest van God, vuur mij steeds aan met Uw 
liefdegloed, 
dat mijn leven nieuw zal zijn, rein door Jezus’ 
bloed. 
Was mij, sterk mij, help mij, troost mij. 
Dat mijn leven nieuw zal zijn, rein door Jezus’ 
bloed. 
 
(eventueel nog met Engelse variant) 
 
Spirit of the living God, fall a fresh on me. 
Spirit of the living God, fall a fresh on me. 
Melt me, mold me, fill me, use me. 
Spirit of the living God, fall a fresh on me. 

de oorsprong van ons hart. 
 

Geloofsbelijdenis  
 

Gezang 95 :1 (LVK) 
1.Nu bidden wij met ootmoed en ontzag 
de Vader aan, wiens naam aan elk geslacht 
in hemel en op aarde aanzijn gaf, 
dat, naar zijn heerlijk wezen, 
Hij ons de kracht des Heiligen Geestes geve 
en de Messias bij ons intrek neme. 
Zijn liefde is de grondslag van ons leven, 
de oorsprong van ons hart. 
  
Gebed om de Heilige Geest 
 
Schriftlezing (Marinka van Aperlo):   

Luk. 3: 21-22; 4: 16-19; 
2 Kor 1: 20 -22 

 
Zingen: Gezang 512: 1, 2 en 3 (LB) 
1. O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij uw naam in 't oor, 
uw naam die mij geloven doet: 
Gij gaat mij reddend voor; 
 
2. uw naam die onze wonden heelt 
en ons met manna spijst, 
die onze dood en zonde deelt 
en onze vrees verdrijft. 
 
3. Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 
mijn koning en profeet, 
mijn priester die mijn schuld ontbindt, 
mijn weg waarop ik treed. 

 
Verkondiging: Met de Heilige Geest gezalfd! 

 
Weerklank, Lied 377: 1, 5, 6 en 7  
1. Gezalfde, Christus, hoge Naam  
die ons zijn ambt vermeldt.  
De Vader heeft Hem aangesteld,  
de Geest heeft Hem bekwaamd. 
 
5. En in geloof draag ik zijn Naam,  
ben ik naar Hem vernoemd.  
In Hem is al mijn eer, mijn roem,  
de Geest maakt mij bekwaam. 
 
6. Ik mag profeet, getuige zijn  
die Christus’ Naam belijdt. 
Een priester aan Hem toegewijd,  
die dient op elk terrein. 
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7. Een koning die hier telkens weer  
tegen de zonde strijdt  
en eens met Hem in heerlijkheid  
in eeuwigheid regeert. 
 
Dankgebed en voorbeden  
 
Collecte: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
                                                                                         
Slotlied: Psalm 118: 14  
Gij zijt mijn God, U zal ik loven, 
Verhogen Uwe majesteit; 
Mijn God, niets gaat Uw roem te boven; 
U prijz' ik tot in eeuwigheid. 
Laat ieder 's HEEREN goedheid loven, 
Want goed is d' Oppermajesteit; 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid! 
 
 
Zegen  
. 


