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  LIEDERENBLAD 
Zondag 31 juli  2022 avonddienst Visnet 
Voorganger Ds. F. Verboom 
Organist:  
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Opwek. 379 (Heerlijk is uw naam) 
Heerlijk is uw naam, 
heerlijk is uw naam, 
hoog verheven en vol van kracht. 
Heerlijk is uw naam. 
Jezus, Jezus. 
Heerlijk is uw naam. 

  
Heilig Lam van God, 
heilig Lam van God, 
dat de zonde der wereld droeg. 
Heilig Lam van God. 
Jezus, Jezus. 
Heilig Lam van God. 

  
Waardig bent U, Heer, 
waardig bent U, Heer, 
alle macht en heerlijkheid. 
Alle lof en eer. 
Jezus, Jezus. 
Waardig bent U, Heer. 
 
Votum en groet 
 
Gebed 
 
Psalm 65 :1 en 5 (LB2013) 
1.De stilte zingt U toe, o Here,  
in uw verheven oord.  
Wij zullen ons naar Sion keren  
waar Gij ons bidden hoort.  
Daar zal men,Heer,tot u zich wenden,  
tot U komt al wat leeft,  
tot U,o redder uit ellende,  
die alle schuld vergeeft.  
 
5.Gij komt het dorre land doorschrijden  
met water uit uw beek  
en tot een rijke oogst bereiden,  
uw voetstap maakt het week.  
Gij druipt uw zegen in de voren,  
Gij roept het kiemend graan;  
zo wordt het brood voor ons geboren  
waar Gij zijt voorgegaan.  
 
Geloofsbelijdenis (staande) 
 
 
 

Lied 863 :1,4 en 6 (NLB) 
1.Nu laat ons God de Here 
dankzeggen en Hem eren, 
want goed zijn alle dingen 
die wij van Hem ontvingen. 
 
4.Hij heeft aan ons vergeven 
de schuld en schenkt ons leven. 
Bij U, o God, bezitten 
wij schatten ongeweten. 
 
6.Bewaar ons in uw waarheid, 
geef ons op aarde vrijheid, 
met alle mensen samen 
uw rijk, Heer, te beamen. 
 
Gebed  
 
Lezing door een gemeentelid 
 
Bijbellezing: 2 Korinthe 2 :5 -11 
  
Psalm 32 :1 en 2 (LB2013) 
1.Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven 
en toegedekt al wat hij had misdreven, 
God rekent hem zijn dwalingen niet aan- 
heil hem, die recht voor God is komen staan! 
Ik kwijnde weg, zolang ik zwijgen wilde, 
in zelfbeklag mijn levenskracht verspilde, 
want dag en nacht woog zwaar op mij uw hand, 
mijn leven werd zo dor als dorstig land. 

 
2.Nu heb ik, Heer, mijn zonde U beleden; 
ik weet dat ik uw wet heb overtreden. 
Ik was ontrouw, ik was van kwaad vervuld, 
maar Gij vergaaft het, Gij verzoent mijn schuld. 
Laat daarom tot U komen uw beminden, 
stoot hen niet af, doch laat U door hen vinden. 
Duistere vloeden stormen op hen aan, 
Gij stelt een perk, Gij zult ons vast doen staan. 
 
Verkondiging:  
 
Lied 838 :1,2 en 4 (LB2013) 
1.O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 
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2.Maak ons volbrengers van dat woord, 
getuigen van uw vrede, 
dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
wie afdwaalt met ons mede. 
Laat ons getrouw de weg begaan 
tot allen die ons verre staan 
en laat ons zonder vrezen 
de minste willen wezen. 
 
4.Wij danken U, o liefde groot, 
dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in zijn stervensnood 
uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 
en het wordt overal volbracht 
waar liefde wordt gegeven, 
wij uit uw liefde leven. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: 793 :1 en 3 (LB2013) 
1.Bron van liefde, licht en leven, 
voor elkaar zijn wij gemaakt 
door uw hand elkaar gegeven, 
door uw vinger aangeraakt. 
Laat ons op uw toekomst hopen, 
gaandeweg U tegemoet; 
dat wij samen lachend lopen 
in uw grote bruiloftsstoet. 
 
3.Bron van liefde, licht en leven, 
laat uw vreugde in ons zijn; 
is de blijdschap weggebleven, 
liefde maakt van water wijn. 
Dat wij dan elkaar beminnen 
zó dat zelfs de dood niet scheidt; 
niets kan liefde overwinnen – 
liefde heeft de eeuwigheid. 
 
Zegen  

 
  
  


