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  LIEDERENBLAD 
Zondag 30 oktober 2022 
Avonddienst Visnet 
Voorganger in deze dienst is : 
Ds. M. van Leeuwen 
Organist: Anton 
Thema:  
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Lied 481 :1 en 3 (LB1973) 
1.O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 
 
3.Leer ons het goddelijk beleid 
der liefde te beamen, 
opdat wij niet door onze strijd 
uw goede trouw beschamen. 
Leg ons de woorden in de mond 
die weer herstellen uw verbond. 
Spreek zelf door onze daden 
van vrede en genade. 

  
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Aanvangstekst: 1 Joh. 4 :19 
 
Psalm 111 :1,2 en 5 (NB) 
1.Van ganser harte loof ik Hem  
in 't midden van Jeruzalem,  
den Heer in 't midden der getrouwen.  
Groot zijn de daden van den Heer,  
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer  
de schoonheid van zijn heil aanschouwen.  
 
2.Zijn doen is louter majesteit,  
zijn luister, zijn gerechtigheid  
houdt eeuwig stand, blijft eeuwig gelden.  
Genadig en barmhartig is  
de Heer, en zijn gedachtenis  
eeuwig waar Hij zijn daden stelde.  
 
5.Zijn volk heeft Hij voorgoed bevrijd  
en zijn verbond staat voor altijd,  
een licht hoog op de berg ontstoken.  
Heilig en zeer te duchten is  
zijn naam in de geschiedenis.  
Nooit wordt wat Hij belooft verbroken.  

Geloofsbelijdenis 
 
Lied 296 :1,2 en 3 (LB1973) Ik kom met haast,.. 
1.Ik kom met haast, roept Jezus' stem. 
Hij heeft de dood verslagen. 
Nu zal al wie gelooft in Hem 
de kroon des levens dragen. 
Wijk niet van Hem. 
Hoor naar zijn stem. 
Reeds wenken ons van boven 
de scharen, die Hem loven. 

  
2.Ik kom met haast, Ik kom! Houd vast 
wat Ik u heb gegeven. 
Er blijft bij alle aardse last 
een open deur ten leven. 
Werp van u af 
wat Ik niet gaf. 
Blijf u standvastig scharen 
bij wie mijn woord bewaren. 

  
3.Ik kom met haast, houd wat gij hebt, 
nog is de worstling gaande. 
Ik ben 't, uit wie gij krachten schept, 
houd in de strijd u staande. 
Zie op naar Mij: 
Ik blijf nabij. 
Ik houd u vast in 't lijden. 
Niets zal u van Mij scheiden. 
 

Gebed 
 

Lezing door een gemeentelid 
 

Bijbellezing: Openbaring 2 :1-7 
 

OTH. 225 :1,2,3 en 5 (Door de wereld..) 
1.Door de wereld gaat een woord 
en het drijft de mensen voort: 
'Breek uw tent op, ga op reis, 
naar het land dat Ik u wijs.' 
  
Refrein: 
Here God, wij zijn vervreemden 
door te luist'ren naar uw stem. 
Breng ons saam met uw ontheemden 
naar het nieuw Jeruzalem. 
  
2.Door de wereld gaat een stoet 
die de ban brak van het bloed. 
Die bij wat op aarde leeft 
nu geen burgerrecht meer heeft. 
  
(Refrein) 
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3.Menigeen ging zelf op pad 
daar hij thuis geen vrede had. 
Eeuwig heimwee spoort hem aan 
laat ook hem het woord verstaan. 

  
(Refrein) 

  
5.Velen, die de moed begaf 
blijven staan, of dwalen af. 
Hunk'rend naar hun oude land. 
Reisgenoten, grijp hun hand. 

  
(Refrein) 
Here God, wij zijn vervreemden 
door te luist'ren naar uw stem. 
Breng ons saam met uw ontheemden 
naar het nieuw Jeruzalem. 

 
Preek: Openbaring 2 :4 
 
OTH. 389 (We gaan op weg..) 
1.Wij gaan op weg met brandend hart, 
met een gebed bij elke stap. 
Het lied van hoop klinkt door de landen, 
zingend van de nieuwe dag. 

  
2.Tweeduizend jaar, en dag en nacht 
brandt deze vlam, verlicht ons land. 
Mensen wachten, harten smachten 
naar een liefde die verwarmt. 

  
Refrein: 
Laat de vlam weer branden, 
als een helder baken; 
als heraut van 't morgenuur. 
Laat het lied weer sprank'len, 
laat de liefde branden, 
als een vuur, als een vuur. 

  
3.De liefde roept, de waarheid spreekt; 
dat is de kracht waarmee wij gaan, 
om hen die vallen, hen die wank'len 
op te vangen in uw naam. 

  
(Refrein) 2x 

  
als een vuur, als een vuur. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten: 
1e Kerk in Aktie. Project Myanmar ( Birma).  
2e Kerk en eredienst 
 
 

Slotlied: Psalm 116 :1,6 en 8 (NB) 
1.God heb ik lief, want die getrouwe Heer 
nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 
en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 
 
6.Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan, 
nu danken voor de redding van mijn leven? 
Ik heb de kelk van 's Heren heil geheven 
en noem voor heel het volk zijn grote naam. 
 
8.Voor 't oog van al de zijnen zal ik Hem 
offers van dank naar mijn beloften brengen, 
in 's Heren voorhof mijn gejubel mengen 
met  uw lofprijzingen, Jeruzalem. 
 
Zegen 


