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  LIEDERENBLAD 
Zondag 5 juni  2022 avonddienst Visnet 
Voorganger Ds. M. van Leeuwen 
Thema:   
Organist: Bas Bel 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Lied.239 :2,3,6 en 7 (LB1973) 
2.Uw naam is Trooster. Gij geleidt 
o goddelijk geschenk, ons voort, 
o balsem die ons werd bereid, 
o bron van vuur, o levend woord. 

  
3.Ontsteek een licht in ons verstand 
en maak tot liefde ons hart bereid, 
geleid met milde vaste hand 
ons zwakke vlees in zekerheid. 
 
6.Maak ons geloof zo vol en schoon 
dat het de Vader leert verstaan 
en Jezus Christus, 's Vaders Zoon, 
o Geest van beiden uitgegaan. 

  
7.Lof zij de Vader, lof de Heer 
die uit de dood is opgestaan, 
de Trooster ook zij lof en eer 
en heerlijkheid van nu voortaan. 
 
Votum en groet 
 
Gebed 
 
Aanvangstekst: Romeinen 8 :22 en 23 
 
Psalm 118 :12 en 14 (OB) (Dit is de dag) 
12.Dit is de dag, de roem der dagen, 
Dien Isrels God geheiligd heeft. 
Laat ons verheugd, van zorg ontslagen, 
Hem roemen, die ons blijdschap geeft. 
Och HEER', geef thans Uw zegeningen; 
Och HEER', geef heil op dezen dag; 
Och, dat men op deez' eerstelingen 
Een rijken oogst van voorspoed zag. 
 
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! 
 
Geloofsbelijdenis (staande) 
 

Gezang 234 :1 en 2 (LB1973) 
1.Al heeft Hij ons verlaten, 
Hij laat ons nooit alleen. 
Wat wij in Hem bezaten 
is altijd om ons heen 
als zonlicht om de bloemen, 
een moeder om haar kind. 
Teveel om op te noemen 
zijn wij door Hem bemind. 
  
2.Al is Hij opgenomen, 
houd in herinnering, 
dat Hij terug zal komen, 
zoals Hij van ons ging. 
Wij leven van vertrouwen, 
dat wij zijn majesteit 
van oog tot oog aanschouwen 
in alle eeuwigheid. 

 
 Gebed  
 

Lezing door een gemeentelid 
 

Bijbellezing: 2 Timotheüs 1 :1-14 
 
 Psalm 143 :6,8 en 9 (NB) 
 6.Ik strek naar U mijn beide handen. 
   Maak in mijn nood mij niet te schande 
   voor 't oog van wie mijn ziel benart 
   Als dorstig land, het zonverbrande, 
   zo smacht naar U, o Heer, mijn hart. 
 

8.Laat 's morgens uw genade dagen, 
   voor ogen die het donker zagen. 
   Ik bouw op U en anders geen. 
   Wijs mij de weg van uw behagen, 
   mijn ziel wacht het van U alleen. 
 

9.Gij zijt mijn God, sta mij ter zijde, 
   mijn toevlucht als zij mij bestrijden. 
   Leer mij uw wil, reik mij uw hand. 
   Uw goede Geest zij mijn geleide; 
   voer mij in een geëffend land. 
 

Verkondiging:  
 

OTH. 143 :1,2 en 3 
Wij leven van de wind 
die aanrukt uit den hoge 
en heel het huis vervult 
waar knieën zijn gebogen, 
die doordringt in het hart, 
in de verborgen hof, 
en uitbreekt in een lied 
en opstijgt God ten lof. 
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Wij delen in het vuur 
dat neerstrijkt op de hoofden, 
de vonk die overspringt 
op allen die geloven. 
Vuurvogel van de vloed, 
duif boven de Jordaan, 
versterk in ons de gloed, 
wakker het feestvuur aan. 
  
Wij teren op het woord, 
het brood van God gegeven, 
dat mededeelzaam is 
en kracht geeft en nieuw leven. 
Dus zegt en zingt het voort, 
geeft uit met gulle hand 
dit manna voor elk hart, 
dit voedsel voor elk land. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten: 
1e Pinkstercollecte GZB 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Joh. De H. 57 :1,2 en 3  
1.Er komen stromen van zegen, 
Dat heeft Gods woord ons beloofd: 
Stromen, verkwikkend als regen, 
Vloeien tot elk, die gelooft. 

  
Refrein: 
Stromen van zegen 
Komen als plasregens neer. 
Nu vallen drupp'len reeds neder, 
Zend ons die stromen, o Heer! 

  
2.Er komen stromen van zegen, 
Heerlijk verkwikkend zal 't zijn: 
Op de valleien en bergen 
Zal er nieuw leven dan zijn. 

  
Refrein: 

 
3.Er komen stromen van zegen, 
Zend ons die Heilstroom nu neer! 
Geef ons die grote verkwikking; 
Geef z' ons voortdurend, o Heer! 

  
Refrein: 
Stromen van zegen 
Komen als plasregens neer. 
Nu vallen drupp'len reeds neder, 
Zend ons die stromen, o Heer! 
 

Zegen  

 
  
  


