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  LIEDERENBLAD 
Zondag 17 juli  2022 avonddienst Visnet 
Voorganger Ds. R. ten Voorde 
Organist:  
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm  105 :1 en 2 NB(LB1973) 
1.Looft God den Heer, en laat ons blijde 
zijn glorierijke naam belijden. 
Meldt ieder volk en elk geslacht 
de wonderen die God volbracht. 
Gij die van harte zoekt den Heer, 
verblijdt u, geeft zijn naam de eer. 
 
2.Vraagt naar des Heren grote daden; 
zoekt zijn nabijheid, zijn genade. 
Gedenkt hoe Hij zijn oordeel velt, 
zijn wonderen ten teken stelt, 
volk dat op Abram u beroemt, 
met Jakobs  nieuwe naam genoemd. 
 
Votum en groet 
 
Gebed 
 
Gezang 255 :1 en 2 (LB1973) 
1.Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heilge Geest, de Trooster, 
de Drieeenge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drieeenge in zijn troon! 

  
2.Ere zij aan Hem, wiens liefde 
ons van alle smet bevrijdt, 
eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
koningen in heerlijkheid. 
Halleluja, halleluja, 
ere zij het Lam gewijd. 
 
Geloofsbelijdenis (staande) 
 
Psalm 86 :4 (NB), 
4.Leer mij naar uw wil te handlen, 
laat mij in uw waarheid wandlen. 
Voeg geheel mijn hart tezaam 
tot de vrees van uwen naam. 
Heer mijn God, ik zal U loven, 
heffen 't ganse hart naar boven. 
Ja, uw naam en majesteit 
loof ik tot in eeuwigheid. 
 
Gebed  
 
Lezing door een gemeentelid 

 
Bijbellezing: Zacharia 10 :1 en 2  

en Jesaja 44 :1 -6 
  
Psalm 119 :40 en 49 (NB) 
40.Uw woord is als een lamp,een helder licht, 
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken 
dat in de duisternis mijn schreden richt. 
Ik zwoer en ik begeer het waar te maken, 
dat ik zal wandlen voor uw aangezicht, 
dat ik uw recht zal roepen van de daken. 
 
49.Hoe wonderbaar is uw getuigenis. 
Ik zal het altijd in mijn hart bewaren. 
Wanneer uw heilig woord geopend is 
zal 't als een licht het duister op doen klaren. 
Gij maakt verdwaalden van hun doel gewis, 
uw kennis maakt onkundigen ervaren. 
 
Verkondiging:  
 
Gezang 427 :2 en 8 (LB1973) 
2.De Heer moet gij vertrouwen, 
begeert gij de uitkomst goed, 
op Hem uw hope bouwen, 
zal slagen wat gij doet. 
Door geen bekommeringen, 
geen klagen en geen pijn 
laat God zich iets ontwringen: 
Hij wil gebeden zijn. 
 
8.Hoor onze smeekgebeden; 
Heer, red uit alle nood! 
Sterk onze wankle schreden 
en leer ons tot de dood 
vertrouwen op uw zegen 
en vaderlijk beleid, 
dan voeren onze wegen 
naar 't rijk der heerlijkheid. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Lied 334 (Heer uw licht..) 
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. 
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  LIEDERENBLAD 
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) 
 
Zegen  

 
  
  


