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  LIEDERENBLAD 
Zondag 6 november 2022 
Avonddienst Visnet 
Voorganger Ds. L. Lammers 
Organist: Kees 
Thema: De reis  naar binnen is de langste reis 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 25 :7 (OB) 
7.Gods verborgen omgang vinden  
Zielen, waar Zijn vrees in woont.  
't Heilgeheim wordt aan Zijn vrinden,  
Naar Zijn vreêverbond, getoond.  
d' Ogen houdt mijn stil gemoed 
Opwaarts, om op God te letten: 
Hij, die trouw is, zal mijn voet, 
Voeren uit der bozen netten.  
 
Votum en groet 
 
Gebed 
 
Opwek. 281 . 
Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn kracht, mijn schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
 
U bent meer dan goud en zilver,  
U de bron van mijn bestaan. 
U alleen schenkt echte blijdschap,  
ja met U wil 'k verder gaan. 
U alleen bent mijn kracht, mijn schild, 
aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen,  
mijn aanbidding is voor U. 

 
Gebed 
 
Lezing door een gemeentelid 

 
Bijbellezing 2 Koningen 5 :1-19 
 
Gezang 441:1,2 en 3 (LB1973) 
1.Komt, kinderen, niet dralen, 
want de avond is nabij! 
Wij zouden licht verdwalen 
in deze woestenij. 
Komt, vatten wij dan moed 
naar de eeuwigheid te streven, 
van kracht tot kracht te leven. 
in 't eind is alles goed. 

  
2.Het zal ons niet berouwen 
de smalle weg te gaan. 
Hij riep ons, de Getrouwe, 
en Hij ging zelf vooraan. 
Komt en vertrouwt op Hem 
die u is voorgetogen 
en richt uw hart en ogen 
vast op Jeruzalem. 
  
3.Maar reist gij op uw wijze, 
dan reist gij nog niet goed. 
De rechte pelgrimsreize 
is tegen vlees en bloed. 
Hoe zoudt gij zonder pijn 
uw oude mens verlaten? 
Geen medicijn kan baten: 
er moet gestorven zijn. 
  
Verkondiging  

 
 Psalm 131 (NB) 

1.O Heer, er is geen trots in mij, 
   ik houd mijn hart van hoogmoed vrij, 
   ik zoek niet met een waanwijs oog 
   naar wat te groot is en te hoog. 
 

2.Heb ik mijn ziel niet naar uw wil 
   gevoegd in vrede, mild en stil, 
   zoals het pas gespeende kind 
   troost in zijn  moeders armen vindt? 
 

3.Gespeend en toch getroost, zo laat 
   mijn ziel zich leiden door Gods raad. 
    Hoop, Isra el, op God den Heer, 
   rust bij Hem nu en immermeer. 

 
Geloofsbelijdenis (staande) 

 
Gezang 257 (LB1973) 
1.Halleluja, eeuwig dank en ere, 
lof, aanbidding, wijsheid, kracht, 
word' op aard' en in de hemel, Here, 
voor uw liefd' U toegebracht! 
Vader, sla ons steeds in liefde gade; 
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade; 
uw gemeenschap, Geest van God, 
amen, zij ons eeuwig lot! 

 
Dankgebed en voorbeden 

 
Collecten: 
1e Najaarszendingscollecte GZB 
2e Kerk en eredienst 
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  LIEDERENBLAD 
Slotlied: Hemelhoog 395  
1.Ik wil jou van harte dienen 
en als Christus voor je zijn. 
Bid dat ik genade vind, 
dat jij het ook voor mij kunt zijn. 
 
2.Wij zijn onderweg als pelgrims, 
vinden bij elkaar houvast. 
Naast elkaar als broers en zusters, 
dragen wij elkanders last. 
 
3.Ik zal Christus’ licht ontsteken 
als het duister jou omvangt. 
Ik zal jou van vrede spreken, 
waar je hart naar heeft verlangd. 
 
4.Ik zal blij zijn als jij blij bent, 
huilen om jouw droefenis. 
Al mijn leeftocht met je delen 
tot de reis ten einde is. 
 
5.Dan zal het volmaakte komen, 
als wij zingend voor Hem staan. 
Als wij Christus’ weg van liefde 
en van lijden zijn gegaan. 
 
Zegen  

 
  
  


