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  LIEDERENBLAD 
Zondag 13 november 2022 
Avonddienst Visnet 
m.m.v.  Koor Menorah 
Dirigent:  Johan de Jong 
Pianist:  Jan van Vulpen 
Dwarsfluit:  Mathilde van de Beukel 
Liturg:   Peter de Lange 
Meditatie:  Evert Reedijk 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Liedbundel 109 (Youth for Christ) 
1. Juich, aarde, juich alom den HEER; 
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 
Komt, nadert voor Zijn aangezicht; 
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 
Hallelujah, glorie, hallelujah, hallelujah  
glorie hallelujah, hallelujah, glorie hallelujah 
Hallelujah, glorie, hallelujah 
 
2. De HEER is God; erkent, dat Hij 
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij) 
Tot schapen, die Hij voedt en weidt; 
Een volk, tot Zijnen dienst bereid. 
Hallelujah, glorie, hallelujah, hallelujah  
glorie hallelujah, hallelujah, glorie hallelujah 
Hallelujah, glorie, hallelujah 
 
3. Gaat tot Zijn poorten in met lof, 
Met lofzang in Zijn heilig hof; 
Looft Hem aldaar met hart en stem; 
Prijst Zijnen naam, verheerlijkt Hem. 
Hallelujah, glorie, hallelujah, hallelujah  
glorie hallelujah, hallelujah, glorie hallelujah 
Hallelujah, glorie, hallelujah 
 
4. Want goedertieren is de HEER; 
Zijn goedheid eindigt nimmermeer; 
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 
Tot in het laatste nageslacht. 
Hallelujah, glorie, hallelujah, hallelujah  
glorie hallelujah, hallelujah, glorie hallelujah 
Hallelujah, glorie, hallelujah 
 
Gebed 
 
Koor: Let your light shine 
 That’s a Hallelujah 
 
Samenzang: Opwek. 832 (Jezus overwinnaar) 
Waar U verschijnt wordt alles nieuw 
Want U bevrijdt en geeft leven 
Elke storm verstilt 
Door de klank van Uw stem 
Alles buigt voor Koning Jezus 
U bent de held die voor ons strijdt 
 

U bent de held die voor ons strijdt 
U baant de weg van overwinning 
Elke vijand vlucht en ieder bolwerk valt neer 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeëvenaarde kracht 
Ligt in Uw grote naam 
Jezus Overwinnaar 
 
De duisternis licht op door U 
De duivel is door U verslagen 
Dood waar is je macht? 
Waar is je prikkel gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven! 
 
De schepping knielt in diepst ontzag 
De hemel juicht voor onze Koning 
En de machten van de hel 
Weten wie er regeert 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeëvenaarde kracht 
Ligt in Uw grote naam 
Jezus Overwinnaar 
 
Mmm-mmm-mmm 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen (mmm-mmm-mmm) 
 
Naam boven alle namen (namen) 
Naam boven alle namen (Jezus) 
Naam boven alle namen (Jezus) 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeëvenaarde kracht 
Ligt in Uw grote naam 
Jezus Overwinnaar 
 
Ongeëvenaarde kracht 
Ligt in Uw grote naam 
Jezus Overwinnaar 
U bent Jezus Overwinnaar 
U bent Jezus Overwinnaar 
 
Bijbellezing Psalm 16  
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  LIEDERENBLAD 
Koor: Onze schuilplaats is God 
 
Koor en Samenzang: Toekomst vol hoop (Sela) 
In de nacht van strijd en zorgen 
Kijken wij naar U omhoog 
Biddend om een nieuwe morgen 
Om een toekomst vol van hoop 
 
Ook al zijn er duizend vragen 
Al begrijpen wij U niet 
U blijft ons met liefde dragen 
U die alles overziet 
 
U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
 
U heeft ons geluk voor ogen 
Jezus heeft het ons gebracht 
Mens, als wij, voor ons gebroken 
In de allerzwartste nacht 
 
U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
 
U bent God, de Allerhoogste 
God van onbegrensde macht 
Wij geloven en wij hopen 
Op het einde van de nacht 
 
U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
 
Overdenking: (door Evert Reedijk) 
 
Samenzang:  Psalm 16  
Mijn God, ik kom naar u. Dan ben ik veilig; 
Ik heb het u gezegd, en blijf het zeggen: 
Ik heb u nodig, Heer. De rest is overbodig 
 
De mensen hebben andere idolen 
En wringen zich voor hen in honderd bochten 
Maar dat zal ik nooit doen. En zelfs hun naam 
niet noemen 
 
Mijn God, u vult mijn bord. U vult mijn beker: 
U hebt iets moois bedacht, en straks is het van 
mij 
U houdt mijn hele leven in uw handen 
En ik kom goed terecht, want dat hebt u gezegd 
 
 

De hele nacht lig ik aan God te denken; 
Ik voel dat hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust 
Dan word ik blij, en zeker van mijn redding: 
Ik leef, ik leef naast God. Ik val niet uit zijn hand 
 
Want u zult mij niet zomaar laten sterven; 
Ik hoef niet naar het graf. Want u laat mij niet los 
U wilt mij leren waar ik u moet zoeken: 
Heel dicht bij u, mijn God, zal ik gelukkig zijn 
 
Dankgebed 
 
Koor:  Ik zal bij jou zijn 
 God de almachtige 
 
Dankwoord en zegen 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 

 
  
  


