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  LIEDERENBLAD 
Zondag 9 oktober 2022 
Zangdienst Visnet 
m.m.v. Chr. Gem. koor Euodia 
onder leiding van Leander van der Steen 
Organist: Kees Ploeger 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Koorintrada: (Ambrosiaans lofgezang) 
 
Gebed 
 
Samenzang: Psalm 36 :2 (NB) 
2.Uw heil is als de hemel hoog, 
uw trouw verheft zich voor ons oog 
tot in de hoogste wolken. 
Uw recht is als de bergen vast, 
uw oordeel als de vloed die wast, 
tot schrik voor alle volken. 
Uw gunst alleen maakt waarlijk vrij, 
ja, over mens en dier wilt Gij 
alom uw vleuglen spreiden. 
Bij U te wonen, Heer, is goed, 
met spijs en drank in overvloed 
 wilt Gij ons hart verblijden. 
 
Koor:  
Ode aan de schepper 
Liefde is de bron 
 
Bijbellezing: Johannes 2 :1-11 

2 Timotheüs 4 :7 en 8 
 
Samenzang: Opwek. 798 (Houd vol) 
Wij zijn het volk van God, 
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar. 
Een leven lang te gast, 
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar. 
 
Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
 
Het is een zegetocht 
van heiligen en twijfelaars bij elkaar. 
Maar kijk, wij lopen nog, 
wij lopen wat God heeft beloofd achterna. 
 
Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
 
Refrein: 
God is voor ons, God is naast ons, 
God is altijd om ons heen. 
Laat maar komen wat hierna komt, 
want Hij laat ons nooit alleen. 
 
 

En nu wij zijn omringd 
door zoveel helden die ons voor zijn gegaan, 
nu geven wij niet op. 
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan. 
 
Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
 
(Refrein)  

 
Korte overdenking 
 
Koor met samenzang (Heilige Geest van God) 
 
Laatste refrein: samenzang 
Vul mij opnieuw,  
vul mij opnieuw 
Heilige Geest vul  
opnieuw mijn hart! 
 
Koor:  
Heer wees mijn Gids 
Zie ik de bergen 
 
Dankgebed  
 
Afsluiting samenzang Gez. 282 (Blijf bij mij Heer) 
1 Blijf bij mij, Heer, want d’ avond is nabij. 
De dag verduistert, Heere, blijf bij mij! 
Als and’re hulp m’ ontbreekt, geluk m’ ontvliedt, 
der hulpeloozen hulp, verlaat mij niet! 
 
2 Weldra verloopt des levens kort getij, 
vreugde verdoft, de glorie gaat voorbij. 
Alles verzinkt, waar ik mij henen keer: 
Gij houdt uw trouwe, o blijf bij mij, Heer! 
 
3 ’k Heb U altijd van noode, dag en nacht, 
slechts uw genâ verwint des boozen macht. 
Wie kan als gij mijn gids en sterkte zijn? 
Blijf bij mij, Heer, in nacht en zonneschijn! 
 
4 Geen vijand vrees ik, als Gij bij mij zijt, 
tranen en leed zijn zonder bitterheid. 
Waar is, o dood, uw schrik, graf, waar uw eer? 
Meer dan verwinnaar blijf ik in den Heer. 
 
5 Houd hoog uw kruis voor mijn verdonk’rend oog, 
Licht in den schemer, leid mij naar omhoog! 
De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij: 
in dood en leven, Heer, blijf mij nabij! 
  
Zegen  

 
Koor:  Santo  
  


