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  LIEDERENBLAD 
Zondag 7 augustus 2022 avonddienst Visnet 
Voorganger Ds. N.M. Tramper 
Organist:  
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Gezang 294 :1,2,4 en 6 (LB1973) 
1.Laat komen, Heer, uw rijk, 
uw koninklijke dag, 
toon ons uw majesteit, 
Messias, uw gezag! 

  
2.Waar blijft het overlang 
beloofde land van God, 
waar liefd' en lofgezang 
verdrijven leed en dood? 

  
4.Zal ooit een dag bestaan 
dat oorlog, haat en nijd 
voorgoed zijn weggedaan, 
in deze wereldtijd? 

  
6.Wij bidden, Heer, sta op 
en kom in heerlijkheid! 
Op U staat onze hoop 
die onze Herder zijt! 
 
Votum en groet 
 
Gebed 
 
Psalm 33 :2 en 8 (NB)  
2.Zingt al wie leeft van Gods genade, 
want waarheid is al wat Hij zegt. 
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, 
op liefde rust zijn heilig recht. 
Die zich openbaarde/overal op aarde, 
alles spreekt van Hem. 
Heemlen hoog verheven,/ 
vol van blinkend leven 
schiep Hij door zijn stem. 
 
8.Wij wachten stil op Gods ontferming, 
ons hart heeft zich in Hem verheugd. 
Hij komt te hulp en geeft bescherming, 
zijn heilge naam is onze vreugd. 
Laat te allen tijde/uwe liefd'ons leiden, 
uw barmhartigheid. 
God,op wien wij wachten,/ 
geef ons moed en krachten 
nu en voor altijd. 
 
Gebed  
 
Lezing door een gemeentelid 

Bijbellezing 1 Petrus 1 :1-13 
 
 OTH. 60 :1,2,3,en 4 (Nieuw) 

1.Uit de diepten roep ik U 
Heer, mijn God. 
Ik heb U nodig, Here luister 
nu ik schor gebeden fluister, 
luister toch, 
Heer, luister toch. 
 
2.Als U niets dan zonden zag, 
Heer, mijn God, 
wie bleef in leven? Maar U wilt nu 
juist vergeven. Dus verdient U 
diep ontzag, 
ons diep ontzag. 
 
3.Ik blijf wachten tot U komt, 
Heer, mijn God. 
Ik blijf nog sterker op U wachten 
dan een mens in lange nachten 
wacht op licht, 
het morgenlicht. 
 
4.Israël, hoop op de Heer, 
hoop op God, 
want Hij heeft zich aan jou verbonden. 
Hij verlost je van je zonden. 
Hij maakt vrij. 
Hij maakt jou vrij! 
 
Preek : ‘Een anker voor je ziel’ 
 
Psalm 27 : 7 (OB) 

 7.Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven  
    Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,  

Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, 
gebleven?  

    Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.  
Wacht op den HEER', godvruchte schaar, 
houd moed!  

    Hij is getrouw, de bron van alle goed.  
    Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer.  

Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den 
HEER'. 
 
Geloofsbelijdenis (staande) 

 
 Lied 649 Hemelhoog 

1.Licht van de wereld, 
U scheen in mijn duisternis; 
nu mag ik zien wie U bent: 
Liefde die maakt, 
dat ik U wil kennen Heer, 
bij U wil zijn elk moment. 
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  LIEDERENBLAD 
[refrein] 
Voor U wil ik mij buigen, 
U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
heilig en rechtvaardig, 
U bent zo geweldig goed voor mij. 
 
2.Hemelse Heer, 
U, die hoog en verheven bent, 
Koning vol glorie en macht, 
bent als een kind 
naar de wereld gekomen, 
legde uw heerlijkheid af. 
  
[refrein] 
 
En nooit besef ik hoe U leed, 
de pijn die al mijn zonde deed. 
En nooit besef ik hoe U leed, 
de pijn die al mijn zonde deed. 
 
[refrein] 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Gezang 392 :1,2 en 3 (LB1973) 
1.Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. 
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. 
Andere helpers, Heer, ontvallen mij. 
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 

  
2.Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt. 
Alles verdoft wat glans bezat en gloed. 
Alles vervalt in 't wisselend getij, 
maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij. 

  
3.U heb ik nodig, uw genade is 
mijn enig licht in nacht en duisternis. 
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 

  
Zegen  

 
  
  


