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  LIEDERENBLAD 
Zondag 16 oktober 2022 
Avonddienst Visnet 
Organist: Thom L 
Thema: Het experiment van de liefde 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 85 : 3 en 4 (NLB) 
3.Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant. 
Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land, 
het heilig land waar goedheid trouw ontmoet, 
het recht de vrede met een kus begroet; 
de trouw die uit de aarde opwaarts schiet, 
het recht dat uit de hemel nederziet. 
De velden deelt Hij van zijn overvloed, 
de Here die ons zegent met zijn goed. 
 
4.Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor, 
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor. 
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht, 
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
1e Bijbellezing: 2 Koningen 6 :8-23 
 
Zingende Gezegend 15 :1,2 en 3  
1.Opent de vensters van uw ogen, 
opent de deuren van uw hart, 
gij die het recht hebt krom gebogen, 
Willens en wetens wetten tart 
Ziet hier wat wij allang ontwaarden: 
een overmacht aan onze kant 
vurige wagens, felle paarden, 
feilloos bestuurd door hogerhand. 
 
2. Waarom houdt haat uw hart gevangen? 
Honger naar macht maakt zienden blind. 
Sterren en strepen, rangen, standen 
niemand klimt hoger dan een kind. 
Ziet hoe gij nu met open ogen 
als ratten in uw eigen val 
het hol der leeuw zijt ingelopen, 
bang dat hij u verscheuren zal 
 
3.Opent de vensters van uw ogen, 
opent de deuren van uw hart, 
hier woont een God van mededogen, 
Hij spaart, Hij zegent wie Hem tart, 
Komt, want voor vriend en vijand staat er 
een grote tafel toebereid. 
eet van het brood en drinkt het water, 
proeft: dit is Gods lankmoedigheid!. 

 
2e Bijbellezing: Mattheüs 5:43 - 48 
 
Hemelhoog 564 :1,2 en 3  
1.Voor uw liefde, 
Heer Jezus, dank U wel. 
Voor uw liefde, 
Heer Jezus, dank U wel. 
Wij aanbidden U, Heer. 
U komt toe alle lof en eer. 
O, Heer, wij prijzen uw naam! 
 
2.Voor uw Woord van genade, 
dank U wel. 
Voor uw Woord van genade, 
dank U wel. 
Heer, U maakte ons vrij. 
In uw kracht overwinnen wij. 
O, Heer, wij prijzen uw naam! 
 
3.Wij aanbidden U, Jezus, 
Zoon van God. 
Wij aanbidden U, Jezus, 
Zoon van God. 
Vul ons hart voor altijd, 
met uw liefde en heerlijkheid. 
O, Heer, wij prijzen uw naam! 
 
Preek 
 
ELB. 389  
1.Maak mij een vredestichter, Heer, 
die liefde brengt waar haat de mensen drijft, 
verzoening waar verdeeldheid domineert, 
geloof in U, waar twijfel heerst. 
O, Meester, geef dat ik niet voor mezelf 
begrip zoek, maar juist anderen begrijpen zal. 
Geef dat ik niet om troost vraag, maar die bied; 
of liefde eis, terwijl ik liefde delen kan! 
 
2.Maak mij zo'n vredestichter, Heer, 
dat wanhoop overwonnen wordt door hoop, 
de duisternis verdreven door uw licht 
en diep verdriet door vreugd' in U. 
O, Meester, geef dat ik niet voor mezelf 
begrip zoek, maar juist anderen begrijpen zal. 
Geef dat ik niet om troost vraag, maar die bied; 
of liefde eis, terwijl ik liefde delen kan! 
 
3.Want 't is door geven dat men krijgt; 
elkaar vergevend, dat de schuld verdwijnt; 
zichzelf verliezend, dat men leven vindt 
een eeuwig leven, nieuw in U. 
 
Geloofsbelijdenis  
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  LIEDERENBLAD 
NLB 412 :1 en 3 (Wij loven U, o God) 
1.Wij loven U, o God, belijden U als Heer. 
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer. 
U zingen alle heem'len, serafs, machten, tronen, 
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen: 
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen, 
wiens grootheid aard' en hemel heerlijk openbaren! 

 
3.U, Vader, U zij lof op een verhoogde troon! 
Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon. 
Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven, 
ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven. 
U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde; 
U looft wat loven kan, in hemel en op aarde! 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten: 
1e Compassion 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: NLB 705 :1 en 2  
1.Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heil'ge Geest, de Trooster, 
de Drieëen'ge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drieëen'ge in zijn troon! 
  
2.Ere zij aan Hem, wiens liefde 
ons van alle smet bevrijdt, 
eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
koningen in heerlijkheid. 
Halleluja, halleluja, 
ere zij het Lam gewijd. 
 
Zegen (gezongen amen) 
3.Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 
  


