
 
 

 
 

 1 

  LIEDERENBLAD 
Zondag 2 oktober 2022 
Avonddienst Visnet 
Voorganger Ds. T. Schutte 
Organist: Niels 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Gezang 434 :1,2 en 5 (LB1973) 
1.Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Komt allen saam, 
psalmzingt de heilige naam, 
looft al wat ademt de Here. 

  
2.Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw 
leven; 
heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen 
geheven. 
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 
5.Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn 
nemen, 
christenen looft Hem met Abrahams kinderen 
samen. 
Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Psalm 146 :1,2 en 3 (NB) 
1.Zing,mijn ziel, voor God uw Here, 
zing die u het leven geeft. 
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
zing voor Hem zo lang gij leeft. 
Ziel, gij zijt geboren tot 
zingen voor den Heer uw God.  
 
2.Reken niet op mensenwaarde, 
want bij mensen is geen baat. 
Aarde wordt een mens tot aarde, 
als zijn adem uit hem gaat. 
Ligt niet alles wat hij wil 
met zijn laatste adem stil? 
 
3.Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 
heil die God ter hulpe riep. 
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,  
God is trouw aan wat Hij schiep. 
Wat in hemel, zee of aard 
woont, is in zijn hand bewaard. 
  
 
 

 Gebed 
 

Lezing door een gemeentelid 
 
Bijbellezing Joh. 5 :1-9 
 
Teksten: Ps. 33 :5B en Ps. 63 :4 A 

 
Psalm 18 :1 en 5 (NB) 

       1.Ik heb U lief van ganser harte, Here. 
        Gij immers zult het onheil van mij weren. 
        Gij zijt mijn steenrots, mijn bevrijder Gij, 
        Gij zijt een muur, een vestingwal om mij. 

Mijn God, mijn schild, mijn schuilplaats in   
gevaren, 
mijn rots die mij beschermd en blijft       
bewaren, 

        o hoorn des heils, U loof ik voor altijd, 
        ik roep het uit, want gij hebt mij bevrijd. 
 

5.God boog zich neer, zijn hand heeft mij 
gevonden 

 toen mij de waatren aan de lippen stonden. 
 Hij redde mij, toen ‘s vijands overmacht 
 mij totterdood in d’ engte had gebracht. 
 Te kwader ure traden zij mij tegen, 
 maar God geleidde mij op goede wegen, 
 maakte ruim baan hoezeer ik werd benauwd. 
     Hij is het die in liefde mij behoudt 
 

Verkondiging 
 

Opwek. 720 (God maakt vrij ) 
In de naam van de Vader,  ) 
in de naam van de Zoon, )  
in de naam van de Geest  ) 
voor uw troon,                ) 
zijn wij hier gekomen   )2x 
en verhogen uw naam.     ) 
U geeft ons genade,   ) 
U roepen wij aan.      )              
 
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt, 
eng’len buigen neer, uw gemeente zingt 
en U draagt ons hoog op uw vleugels mee. 
Heel de wereld ziet het: 
 
God maakt vrij, God maakt vrij, 
in die hoop leven wij. 
 
In de naam van de Vader,  
in de naam van de Zoon, 
in de naam van de Geest voor uw troon 

 



 
 

 
 

 2 

  LIEDERENBLAD 
zijn wij hier gekomen en verhogen uw naam. 
U geeft ons genade, U roepen wij aan. 
 
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt, 
eng’len buigen neer, uw gemeente zingt 
en U draagt ons hoog op uw vleugels mee. 
Heel de wereld ziet het: 
 
(Refrein) 
God maakt vrij, God maakt vrij, 
in die hoop leven wij. 
ons verdriet wordt een lied 
God maakt vrij, God maakt vrij, 
 
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt, 
eng’len buigen neer, uw gemeente zingt 
en U draagt ons hoog op uw vleugels mee. 
Heel de wereld ziet het, 
ja de wereld ziet het: 
 
(Refrein) 
 
God maakt vrij, God maakt vrij, 
God maakt vrij, God maakt vrij! 

 
Geloofsbelijdenis  

  
Lied 255 :1 en 4 (LB1973) 
1.Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heilge Geest, de Trooster, 
de Drieenige in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drieenige in zijn troon! 
 
4.Halleluja, lof, aanbidding 
brengen englen U ter eer, 
heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U, der heren Heer! 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecte 
1e Israël collecte 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Gez. 257 (Halleluja eeuwig dank en ere) 
1.Halleluja, eeuwig dank en ere, 
lof, aanbidding, wijsheid, kracht, 
word' op aard' en in de hemel, Here, 
voor uw liefd' U toegebracht! 
Vader, sla ons steeds in liefde gade; 
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade; 

uw gemeenschap, Geest van God, 
amen, zij ons eeuwig lot! 

 

.  Zegen  
 

 
  


