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  LIEDERENBLAD 
Zondag 14 augustus 2022 avonddienst Visnet 
Voorganger Ds. M. van Leeuwen 
Organist: Thom Hesselink 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 27 :2 (NB) 
2.Een ding slechts kan ik van de Heer verlangen,  
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geev’ 
Hem dagelijks te loven met gezangen,  
te wonen in zijn huis zo lang ik leef! 
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog. 
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog,  
aanschouwende hoe schoon en zuiver is 
zijn licht, verlichtende de duisternis. 
 
Votum en groet 
 
Gebed 
 
Lied 479 :1,3 en 4 (LB) 1973 
1.Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzeekre zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht 
 
3.Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
't Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 

  
4.Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 
 
Gebed  
 
Geloofsbelijdenis (staande) 
 
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. 

 
 Gebed  
 

Lezing door een gemeentelid 
 
Bijbellezing 2 Timotheüs 3 

 
 Psalm 71 :3,7 en 8 (NPB) 

3. U hebt het voor mij opgenomen! 
Bij velen is bekend 
dat U mijn schuilplaats bent. 
Ik mag bij U op adem komen. 
Beschermd door zegeningen 
blijf ik uw lof bezingen. 
 
7. U onderwees mij heel mijn leven. 
Wat zijn uw lessen wijs! 
Nu ben ik oud en grijs, 
toch zal ik, als U kracht blijft geven, 
voor mijn nakomelingen 
uw wonderen bezingen. 

 
8. U hebt mij met uw trouw omgeven. 
Uw wonderen zijn rijk. 
Wie is aan U gelijk? 
God, til mij op, laat mij herleven. 
U zult mij weer verhogen 
en al mijn tranen drogen. 

 
Preek : 2 Timotheüs 3 :17 
 

 Lied 217 :1,3 en 4 (Jezus leeft en ik met Hem) 
1.Jezus leeft en ik met Hem! 
Dood, waar is uw schrik gebleven? 
Hem behoor ik en zijn stem 
roept ook mij straks tot het leven, 
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  LIEDERENBLAD 
opdat ik zijn licht aanschouw, - 
dit is al waar ik op bouw. 

 
3.Jezus leeft! Hem is de macht. 
Niets kan mij van Jezus scheiden. 
Hij zal, als de vorst der nacht 
mij tenakomt, voor mij strijden. 
Drijft de vijand mij in 't nauw, - 
dit is al waar ik op bouw. 

  
4.Jezus leeft! Nu is de dood 
mij de toegang tot het leven. 
Troost en kracht in stervensnood 
zal de Levende mij geven, 
als ik stil Hem toevertrouw: 
`Gij zijt al waar ik op bouw!' 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Psalm 17 :2,3 en 7 (NB) 
2.Gehoorzaam aan uw heilig woord, 
blijf ik gedurig op uw wegen; 
ik mijd, o Heer, wie onrecht plegen, 
zo ga ik zonder struiklen voort. 
Ik roep U aan, Heer hoog verheven, 
want gij verhoort, Gij antwoordt mij, 
wees mij genegen en nabij, 
Gij zult mij immers niet begeven? 
 
3.Gij hulp van wie wordt overmand, 
hoe wonderbaar kunt Gij bevrijden! 
Hoe zegent Gij die U verbeiden, 
die schuilen bij uw rechterhand. 
Behoed mij dan, laat mij niet vrezen, 
behoed de appel van uw oog; 
breid uit uw vleugels van omhoog 
en laat mij zo geborgen wezen. 
 
7.O blij vooruitzicht dat mij streelt, 
ik zal, ontwaakt, uw lof ontvouwen, 
U in gerechtigheid aanschouwen, 
verzadigd met uw goddlijk beeld. 
 
Zegen  

 
  
  


