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  LIEDERENBLAD 
Zondagavond 3 juli 2022 Visnet 
Organist/ piano : Kees 
Voorganger: Ds. C. van Dam  
Thema:   
 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Aanvangslied: ELB. 171 (3x herhalen) 
1.Als alles duister is, ontsteek dan het lichtend 
vuur 
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 
Als alles duister is, ontsteek dan het lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 
 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Psalm 63 :1 en 3 (OB) 
1.O God, Gij zijt mijn toeverlaat;   
Mijn God, U zoek ik met verlangen,  
Zo ras wij 't morgenlicht ontvangen,  
Bij 't krieken van den dageraad. 
O HEER' mijn ziel en lichaam hijgen,  
En dorsten naar U in een land,  
Dat, dor en mat, van droogte brandt,   
Waar niemand lafenis kan krijgen. 
 
3.Dan zou ik, voor Uw Godd'lijk oog,  
Uw deugden al mijn leven prijzen,  
En in Uw Naam mijn zang doen rijzen; 
Mijn handen heffen naar omhoog.  
Mijn ziel zou nieuwe kracht ontvangen; 
Verzadigd, als met vet en smeer;  
Mijn mond zou U vol vreugd, o HEER',  
Verheffen in zijn lofgezangen.  
 
Geloofsbelijdenis 
 
Hemelhoog 479 :1 en 3 (Heer, u bent mijn leven) 
1.Heer, U bent mijn leven, 
de grond waarop ik sta. 
Heer, U bent mijn weg 
de waarheid die mij leidt. 
Uw woord is het pad 
de weg waarop ik ga, 
zolang U mij adem geeft, 
zolang als ik besta. 
Ik zou niet meer vrezen, 
want U bent bij mij. 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 
 
 
 

3.Heer, U bent mijn kracht, 
de rots waarop ik bouw. 
Heer, U bent mijn waarheid, 
de vrede van mijn hart. 
En niets in dit leven 
zal ons scheiden Heer. 
Zo weet ik mij veilig, 
want uw hand laat mij nooit los. 
Van wat ik misdaan heb, 
heeft U mij bevrijd. 
En in uw vergeving leef ik nu. 

  
 Gebed  
 
 Bijbellezing: Psalm 88 (Johan Hop) 
 
 LB 2013 642 :4,5 en 8 
 4.Tenonder ging de sterke dood, 

tenonder in de vloed; 
nu straalt ons in het morgenrood 
zijn toekomst tegemoet. 

  
5.De donk're weg die Hij betrad 
komt uit in 't hemelrijk, 
en wie Hem volgen op dat pad, 
worden aan Hem gelijk. 

 
8.'t Is feest, omdat Hij bij ons is, 
de Heer die eeuwig leeft 
en die in zijn verrijzenis 
alles herschapen heeft. 

 
 Preek 
 
 LB2013 653 :4 en 7 (Gij zijt het licht..) 
 4.Gij zijt het licht van God gegeven, 

een zon die nog haar stralen spreidt, 
wanneer het nacht wordt in ons leven, 
wanneer het nacht wordt in de tijd. 
O licht der wereld, zie er is 
voor wie U kent geen duisternis. 

 
 7.O Christus, ons van God gegeven, 

Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is. 

  
 Collecten: 
 1e Synagoge (Harderwijk) 
 2e Kerk en eredienst 
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  LIEDERENBLAD 
Dankgebed en voorbeden 
 
Slotlied: LB2013 :243 :1,5 en 7  
1.O Heer mijn God, ook deze nacht 
zij lof en eer U toegebracht 
omdat Gij dag en duister schept 
en ons het licht gegeven hebt. 
 
5.Wanneer mij slapeloosheid kwelt, 
geef dat uw Geest mij vergezelt. 
Laat mij niet raken in de macht 
der boze geesten van de nacht. 
 
7.Looft God de Heer die eeuwig leeft, 
alles uit niets geschapen heeft, 
die ons tot aan zijn dag behoedt 
en onze ogen opendoet! 
 
Zegen  


