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  LIEDERENBLAD 
Zondag 4 september 2022 
Avonddienst Visnet 
Voorganger  
Gebedsdienst 
Organist: Adriaan 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
OTH.300 (Dankt , dankt nu allen God)  
1.Dankt, dankt nu allen God 
met blijde feestgezangen! 
Van Hem is 't heuglijk lot, 
het heil, dat wij ontvangen. 
Hij ziet in Christus ons 
altijd genadig aan, 
en heeft ons dag aan dag 
met goedheid overlaân. 

  
2.Hij, d' eeuwig rijke God, 
wil ons reeds in dit leven 
zijn vreed' en heilgenot, 
als aan zijn kind'ren geven. 
Hij zal ons door zijn Geest 
vermeerd'ren licht en kracht, 
en ons uit alle nood 
verlossen door zijn macht. 

  
3.Lof, eer en prijs zij God 
door aller scheps'len tongen, 
op zijne hemeltroon 
aanbiddend toegezongen: 
de Vader en de Zoon, 
die met de Heil'ge Geest 
Drie-enig God, steeds blijft, 
en immer is geweest. 
 
 

Gebed 
 
Uitleg invulling dienst  
 
Opwek. 125 (Heer ik kom tot U) 
Heer, ik kom tot U, 
hoor naar mijn gebed. 
Vergeef mijn zonden nu, 
en reinig mijn hart. 

  
Met uw liefde, Heer, 
kom mij tegemoet, 
nu ik mij tot U keer, 
en maak alles goed. 

  
Zie mij voor U staan, 
zondig en onrein. 
O, Jezus raak mij aan, 
van U wil ik zijn. 

Jezus op uw woord, 
vestig ik mijn hoop. 
U leeft en U verhoort 
mijn bede tot U. 
 

 Overdenking Matt. 6 :6 
 

Opwek. 753  
Nu ik bij U kom in uw heiligdom, 
in uw tegenwoordigheid; 
kniel ik voor U, Heer, in aanbidding neer, 
met al mijn tranen en mijn strijd. 
 
Ik geef wat ik heb, houd niets apart 
open voor U mijn hart. 
 
Refrein: 
Als een liefdeslied is hier mijn leven 
een melodie van vreugde en pijn. 
En ik bid U Heer, dat heel mijn leven, 
een symfonie voor U mag zijn; 
een symfonie voor U mag zijn. 
 
Nu ik bij U kom in uw heiligdom, 
omgeven door uw majesteit; 
leg ik alles, Heer, in uw handen neer, 
in zwakheid en gebrokenheid. 
 
Geef ik wat ik heb, houd niets apart 
open voor U mijn hart. 
 
(Refrein) 
 
Ik geef wat ik heb, houd niets apart 
open voor U mijn hart. 
 
Refrein: 
Als een liefdeslied is hier mijn leven 
een melodie van vreugde en pijn. 
En ik bid U Heer, dat heel mijn leven, 
een symfonie voor U mag zijn; 
 
(Refrein) 
 
Uitleg mentie meter:  
 
Gebed en gebedsteam 
 
Lofprijzing en dankzegging 
 
OTH. 310 (Grote God wij loven U) 
1.Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert uwe werken. 
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  LIEDERENBLAD 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 

  
2.Alles wat U prijzen kan, 
U, de Eeuw'ge, Ongeziene, 
looft uw liefd' en zingt ervan! 
Alle eng'len die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe: 
'Heilig, heilig, heilig, toe!' 

  
3.Heer, ontferm U over ons, 
open uwe Vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen. 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan, 
laat ons niet verloren gaan. 
 
Gebed en gebedsteam: Voorbede 
 
Slotlied: Opwek. 602 (Vrede van God) 
Vrede van God, de vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 
 
In Jezus’ naam, in Jezus’ naam, 
in Jezus’ naam geef ik jou; 
vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 
 
Heilige Geest, de Heilige Geest, 
de Heilige Geest zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 
 
Zegen  

 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
  


