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  LIEDERENBLAD 
Zondagavond 10 juli 2022 Visnet 
Zangavond  
Organist/ piano :  
Voorganger:  
 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Opwek. 334 (Heer uw licht en Uw liefde). 
Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. 
Levend Woord,  
ja uw waarheid bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 

  
Refrein: 
Kom, Jezus kom, 
vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, laat uw heil 
heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: 
dat het licht overwint. 

  
Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. 
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij. 

  
(refrein) 

  
Staan wij oog in oog met U Heer. 
Daalt uw stralende licht op ons neer. 
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij. 

  
(refrein) 
 
Opwek. 136 (Abba Vader) 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen 
U behoor ik toe. 

  
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d'uwe en anders geen. 

 
 

Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 
  
Abba, Father, let me be 
Yours and Yours alone. 
May my will forever be 
evermore Your own. 
Never let my heart grow cold. 
Never let me go. 
Abba, Father, let me be 
Yours and Yours alone. 

 
Stil gebed  

 
Votum en groet 

 
 Lofprijsnummers: Opwek. 404  

Wij gaan op weg met brandend hart, 
met een gebed bij elke stap. 
Het lied van hoop klinkt door de landen, 
zingend van de nieuwe dag. 
  
Tweeduizend jaar - en dag en nacht 
brandt deze vlam, verlicht ons land. 
Mensen wachten, harten smachten 
naar een liefde die verwarmt. 
  
Refrein: 
Laat de vlam weer branden, 
als een helder baken; 
als heraut van 't morgenuur. 
Laat het lied weer sprank'len, 
laat de liefde branden, 
als een vuur, als een vuur. 
 
De liefde roept, de waarheid spreekt; 
dat is de kracht waarmee wij gaan, 
om hen die vallen, hen die wank'len 
op te vangen in uw naam. 
  
(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. 

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. 
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  LIEDERENBLAD 
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. 

Gebed 
 
Aanbiddings en /gebedsnummers 
 
In de Hemel is de Heer 
In de hemel is de Heer 
En Zijn glans is als kristal 
Hij is de Heilige van God 
En Hij heerst over‘t heelal 
 
Er is macht in Zijn Woord 
Als de water’n bruist Zijn stem! 
Als de zon op de zee zo blauw 
Zo is de rijkdom van Zijn trouw 
 
En aan U alle macht 
Alle heerlijkheid en kracht 
En aan U is de eer 
En de lof, want U regeert!! 
 
2.Miljoenen in gereedheid 
Staan de engelen om Zijn troon 
Verbijsterend Zijn sieraad 
En de schoonheid van Zijn troon  
  
Er is macht in Zijn Woord 
Als het water bruist Zijn stem! 
Als de zon op de zee zo blauw 
Zo is de rijkdom van Zijn trouw 
 
En aan U alle macht  ) 
Alle heerlijkheid en kracht ) 
En aan U is de eer  )2x 
En de lof, want U regeert!! ) 
 
 
 
 

 U regeert in onze harten ) 
U regeert over ’t heelal ) 
U regeert in onze levens )2x 
U regeert overal  ) 

 
Er is macht in Zijn Woord 
Als de water’n bruist Zijn stem! 
Als de zon op de zee zo blauw 
Zo is de rijkdom van Zijn trouw 

 
En aan U alle macht  ) 
Alle heerlijkheid en kracht ) 
En aan U is de eer  )3x 
En de lof, want U regeert!! ) 

 
 Opwek. 790 (God is mijn herder) 

God is mijn Herder, die mij weidt 
In groene velden vind ik rust 
Hij gaat mij voor naar stille wateren 
Zijn goedheid verkwikt mijn ziel 

 
Refrein: 

 
Heer, ik vertrouw op U alleen 
Heer, ik vertrouw op U alleen 
Want Uw trouw en goedheid volgen mij 
Genade leidt mij naar huis 

 
Hij leidt mijn voeten in het spoor 
Van recht en waarheid, tot Zijn eer 
Hij zalft mijn hoofd en schenkt mijn beker vol 
Een feestmaal staat voor mij klaar 

 
Heer, ik vertrouw op U alleen 
Heer, ik vertrouw op U alleen 
Want Uw trouw en goedheid volgen mij 
Genade leidt mij naar huis 

 
Al moet ik door een donker dal 
Ook dan vrees ik de boze niet 
Want U bent bij mij en Uw stok en staf 
Vertroosten mij steeds opnieuw 

 
Heer, ik vertrouw op U alleen 
Heer, ik vertrouw op U alleen 
Want Uw trouw en goedheid volgen mij 
Genade leidt mij naar huis 

 
Want Uw trouw en goedheid volgen mij 
Genade leidt mij naar huis 
Genade leidt mij naar huis 

 
 Bijbellezing: Prediker 3 : 1-13 
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God en God alleen (God and God Alone) 
GOD en GOD alleen.  
Hij is de Bron van alles om ons heen.  
Elke kleur en elke vorm,  
de stilte en de storm,  
't Is GOD en GOD alleen. 
 
GOD en GOD alleen  
onthult ons alles dat verborgen scheen.  
En wat een mens ook denken kan: 
 't verandert nooit zijn plan, 
 't is GOD en GOD alleen. 
 
GOD en GOD alleen,  
een GOD zo groot als Hij is er niet één.  
Dat al wat adem heeft aan Hem  
de glorie geeft,  
aan GOD en GOD alleen. 
 
GOD en GOD alleen, 
 Hij is een huis door alle eeuwen heen.  
Een verfrissende fontein,  
een eeuwig samenzijn  
met GOD en GOD alleen. 
 
GOD en GOD alleen,  
een GOD zo groot als Hij is er niet één. 
Dat al wat adem heeft  
aan Hem de glorie geeft, 
aan GOD en GOD alleen.(2x) 

 
Voetstappen in het zand 
Ik droomde eens en zie 
Ik liep aan 't strand bij lage tij. 
Ik was daar niet alleen, 
Want ook de Heer liep aan mijn zij. 
We liepen samen het leven door, 
 
En lieten in het zand 
Een spoor van stappen; twee aan twee, 
 
De Heer liep aan mijn hand. 
Ik stopte en keek achter mij, 
En zag mijn levensloop, 
In tijden van geluk en vreugde, 
Van diepe smart en hoop. 
Maar als ik het spoor goed bekeek, 
Zag ik langs heel de baan, 
Daar waar het juist het moeilijkst was, 
Maar één paar stappen staan. 
 
Ik zei toen "Heer waarom dan toch? 
Juist toen ik U nodig had, 
Juist toen ik zelf geen uitkomst zag, 
Op het zwaarste deel van mijn pad..." 
De Heer keek toen vol liefde mij aan, 
En antwoordde op mijn vragen; 

"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, 
Toen heb ik jou gedragen..." 
 
Meditatie 
 
Opwek. 389 (Create in me) 
Create in me a clean heart, o God 
and renew a right spirit within me. 
Create in me a clean heart, o God 
and renew a right spirit within me. 

  
Cast me not away 
from thy presence, o Lord 
and take not thy Holy Spirit from me. 
Restore unto me the joy of thy salvation 
and renew a right spirit within me. 
 
Opwek. 818 (Op die dag) 
Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus. 
Eenmaal heelt U iedere wond, 
heel de oude wereld verdwijnt; 
de pijn voorbij. 
 
Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus. 
Eenmaal zal het duidelijk zijn, 
alle zorg en wanhoop verdwijnt; 
de angst voorbij. 
 
Refrein: 
Op die dag, in de hemel, 
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn, 
dan zijn wij bij Jezus 
en klinkt het overwinningslied. 
 
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus, 
kan genade heerlijker zijn? 
En U maakt ons anders en nieuw, 
op die dag. 
 
Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus. 
Eenmaal is het vechten voorbij, 
dan zien we uw macht en uw pracht, 
op die dag. 
 
(Refrein 2x) 
 
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus, 
kan genade heerlijker zijn? 
En U maakt ons anders en nieuw. 
Ja, U maakt ons anders en nieuw. 
U maakt ons anders en nieuw 
op die dag. 
 
(Refrein) 
 
En klinkt het overwinningslied. 
 
Dankgebed  
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Collecte: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Zegenlied NLB. 416 (Ga met God en ik zal) 
1.Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
2.Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
3.Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
4.Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Zegen  


