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  LIEDERENBLAD 
Zondag 28 augustus 2022 
Avonddienst Visnet 
Voorganger Ds. M. van Leeuwen 
Bevestiging Ambtsdragers 
Organist: Adriaan 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 65 :1 (OB) 
1.De lofzang klimt uit Sions zalen  
Tot U met stil ontzag;  
Daar zal men U, o God, betalen, 
Geloften, dag bij dag;  
Gij hoort hen, die Uw heil verwachten, 
O, Hoorder der gebeên; 
Dies zullen allerlei geslachten, 
Ootmoedig tot U treên.  
 
Votum en groet 
 
Gebed 
 
Openingstekst: 1 Kor. 15 :58 
 
Opwek. 689 :1,2 en 3  
Spreek, o Heer, door uw heilig woord, 
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt. 
Zaai uw woord, plant het diep in ons 
en verander ons naar uw evenbeeld, 
zodat Christus' licht in ons zichtbaar is, 
onze daden maakt tot getuigenis. 
Spreek, o Heer, en voltooi in ons 
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid. 

  
Leer ons Heer, uw volmaakte weg, 
echte need'righeid en gehoorzaamheid. 
Toets ons hart en ons denken nu 
in het heilig vuur van uw zuiverheid. 
In geloof zien wij dan uw majesteit 
en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid. 
Woord van hoop, dat ons leven deed, 
overwinning geeft over ongeloof. 

  
Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw, 
laat de diepten zien van uw plan met ons. 
Woord dat klonk voor de tijd begon, 
onze vaste grond tot in eeuwigheid. 
 
Uw genade geeft ons de zekerheid: ) 
al wat U belooft,    ) 
wordt eens werk'lijkheid.  )2x 
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk ) 
en uw scheppingswerk   ) 
tot uw heerlijkheid.   ) 
Spreek, o Heer, en voltooi in ons ) 
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.) 
 
 

Geloofsbelijdenis (staande) 
 

OTH. 220 :1-4 (Wij blijven geloven) 
1.Wij blijven geloven dat onder miljoenen, 
de Heer van de schepping een plan met ons 
heeft, 
waarin zich zijn heil en mijn twijfels verzoenen 
en dat aan elk leven betekenis geeft. 
  
2.En ook dat zijn boodschap de mens kan 
bevrijden 
hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd, 
nog steeds kan vertroosten, verlichten, 
bevrijden, 
wanneer hier de levensbaan uitzichtloos lijkt. 
  
3.En dat Hij ons telkens de durf wil geven, 
ook nu in een wereld van steen en metaal, 
om buiten onszelf voor de ander te leven; 
ons kleine begin van zijn groot ideaal. 
  
4.Dat werkelijkheid wordt als het oog van de 
volken 
zich niet meer vergeefs naar de horizon richt 
en 't morgenrood rijst dat zijn komst met de 
wolken 
verkondigt in duizenden kleuren van licht. 

 
Gebed  

 
Lezing door een gemeentelid 
 
Bijbellezing 2 Timotheüs 4 :1-8 

 
Lied 305 :1 en 2 (Waar God.) LB1973 
1.Waar God de Heer zijn schreden zet 
daar wordt de mens, van dwang gered, 
weer in het licht geheven. 
Als 's Heren woord weerklinkt met macht 
wordt aan het volk dat Hem verwacht 
de ware troost gegeven. 
Zijn Geest weerstaat de valse schijn 
en schrijft in harten het geheim 
van 's Vaders grote daden. 
Zo leven wij om Christus' wil 
te allen tijd gerust en stil 
alleen van zijn genade. 

     
2.O Heer, uw onweerstaanbaar woord 
drijft rusteloos de eeuwen voort 
wat mensen ook verzinnen. 
En waar de weg onvindbaar scheen 
mochten wij door geloof alleen 
de tocht opnieuw beginnen. 
Gij hebt de vaderen bevrijd 
en uit het diensthuis uitgeleid 
naar 't land van melk en honing. 
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Hervorm, herschep ook ons geslacht, 
opdat het door de wereldnacht 
de weg vindt naar uw woning. 
 
Preek :  

 
Psalm 89 :7 en 8 (NB) 
7.Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, 
dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. 
Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden. 
Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden, 
zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen, 
want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed 
verhogen. 
 
8.Gij, Here, die de glans van onze sterkte zijt, 
geeft luister aan uw volk, en hoge heerlijkheid. 
Uw welgevallen doet ons grote dingen wagen 
en met geheven hoofd de kroon der ere dragen. 
Gij Heilge Israëls, Gij zelf hebt ons ten leven 
een koning naar uw wil, een schild van heil 
gegeven. 
 
Afscheid aftredende broeders (Peter de Lange) 
 
Kort formulier bev. Ambtsdragers  
 
Handoplegging  
 
Gemeente zingt toe: Psalm 134 :3 (OB) 
3.Dat 's HEEREN zegen op u daal'; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'. 
Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer: 
Looft, looft dan aller heren HEER'! 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Gez. 75 :14 en 15 (LB1973) 
14.Gij zijt tot herder ons gegeven, 
wij zijn de schapen die Gij weidt; 
waar Gij ons leidt is 't goed te leven, 
Heer, die ons voorgaat door de tijd. 
Wie bij U blijft en naar U ziet, 
verdwaalt in deze wereld niet. 

  
15.O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is. 
 
Zegen  

 
  
  


