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  LIEDERENBLAD 
Zondag 26 april morgendienst  
Gezamenlijke dienst Visnet en Dorpskerk 
Voorganger M. van Leeuwen 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Liedboek 285 :2 en 3 (Geef vrede, Heer..) 
2.Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de aarde wacht zo lang, 
er wordt zo veel geleden, 
de mensen zijn zo bang, 
de toekomst is zo duister 
en ons geloof zo klein; 
o Jezus Christus, luister 
en laat ons niet alleen! 

  
3.Geef vrede, Heer, geef vrede, 
Gij die de vrede zijt, 
die voor ons hebt geleden, 
gestreden onze strijd, 
opdat wij zouden leven 
bevrijd van angst en pijn, 
de mensen blijdschap geven 
en vredestichters zijn. 

  
Votum en groet 
 
Aanvangstekst: Galaten 2 :20 
 
Kinderopwek.25 ( O, Here maak mij Uw wegen) 
Here, maak mij uw wegen bekend 
en toon mij de weg die goed is voor mij. 
O Here, maak mij uw wegen bekend 
en toon mij de weg die goed is voor mij. 
Want U bent mijn God, de enige God, 
Ja U bent mijn God, de enige God. 
Laat mij zien, laat mij zien, 
wat U wilt, wat U wilt, 
door uw woord, door uw woord, 
door uw Geest, door uw Geest 
 
O Here, maak mij uw wegen bekend 
en toon mij de weg die goed is voor mij. 
Want U bent mijn God, de enige God, 
Ja U bent mijn God, de enige God. 
Laat mij zien, laat mij zien, 
wat U wilt, wat U wilt, 
door uw woord, door uw woord, 
door uw Geest, door uw Geest. 
Dank U Heer. 
 
Wetlezing  
 
 
 

Psalm 32 :2 en 3 (NB) 
2.Nu heb ik,Heer,mijn zonde U beleden; 
ik weet dat ik uw wet heb overtreden. 
Ik was ontrouw,ik was van kwaad vervuld, 
maar Gij vergaaft het,Gij verzoent mijn schuld. 
Laat daarom tot U komen uw beminden, 
stoot hen niet af,doch laat U door hen vinden. 
Duistere vloeden stormen op hen aan, 
Gij stelt een perk,Gij zult ons vast doen staan. 
 
3.Gij zijt,o Heer,mijn schuilplaats en mijn haven, 
Gij zult aan mij al mijn beloften staven. 
Wat mij benauwt,Gij stelt U aan mijn zij, 
omringt met liedren van bevrijding mij! 
Gij zult mij voortaan door uw trouw bewaken, 
Gij zult mijn leven vol van vreugde maken. 
Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan, 
Gij gaat mij voor,Gij maakt voor mij ruimbaan. 
 
Gebed 
 
Bijbellezing :Romeinen 6 :1-14 
 
Psalm 116 :1 en 10 (OB) 
1.God heb ik lief, want die getrouwe HEER'  
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen. 
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 
 
10.Ik zal Uw Naam met dankerkentenis, 
Verheffen, U al mijn geloften brengen; 
'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen, 
In 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is.  
 
Verkondiging  
 
Thank You (Jesus Army)                                                    
So many times, 
You reached out to me, 
But I turned my back 'cause I didn't think you had what I 
need. 
Now you're everything, 
You're everything to me. 
I can't be without you God, 
You're everything. 
 
And I want to say thank you, 
I was lost and you found me, 
I was dead inside, 
And you breathed into me, 
And you brought these bones to life. 
I want to say thank you, 
Thank you for saving me. 
Thank you for loving me unconditionally God. 
 
2. You stood with open arms, 
But I ran away. 
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'Cause I was scared of the pain that came with trust. 
But I came running back, 
Into your embrace, 
Because I knew you'd still be there, 
You'd never leave me God. 
                                                                                         
I want to say thank you, 
I was lost and you found me, 
I was dead inside, 
And you breathed into me, 
And you brought these bones to life. 
I want to say thank you, 
Thank you for saving me. 
Thank you for loving me unconditionally God. 

I don't deserve you God (x2) 
But you keep on loving me anyway. 
Oh, You'd never stop loving me God. 

Now I want to say thank you, 
I was lost and you found me, 
I was dead inside, 
And you breathed into me, 
And you brought these bones to life. 
I want to say thank you, 
Thank you for saving me. 
Thank you for loving me unconditionally God. 

Vertaling                                                                        
Zo vaak, 
Je stak zijn hand uit naar mij, 
Maar ik draaide mijn rug want ik denk niet dat je had 
wat ik nodig heb. 
Nu ben je alles, 
Je bent alles voor mij. 
Ik kan niet zonder je God, 
Jij bent alles. 
 
En ik wil mijn dank uitspreken, 
Ik was verloren en je me gevonden, 
Ik was dood binnen, 
En je ingeblazen me, 
En je bracht deze beenderen tot leven. 
Ik wil zeggen dank u, 
Dank u voor het opslaan van mij. 
Dank u voor me te houden onvoorwaardelijk van God. 
 
2. U stond met open armen ontvangen, 
Maar ik liep weg. 
Want ik was bang voor de pijn die met vertrouwen 
kwam. 
Maar ik kwam terug lopen, 
In uw omhelzing, 
Omdat ik wist dat je zou er nog steeds zijn, 
Je zou me nooit verlaten God. 
 

 

En ik wil mijn dank uitspreken, 
Ik was verloren en je me gevonden, 
Ik was dood binnen, 
En je ingeblazen me, 
En je bracht deze beenderen tot leven. 
Ik wil zeggen dank u, 
Dank u voor het opslaan van mij. 
Dank u voor me te houden onvoorwaardelijk van God. 
 
Ik heb je niet verdient God (x2) 
Maar je blijft liefdevolle me toch. 
Oh, Je zou nooit stoppen met het houden van me God. 

Nu wil ik mijn dank uitspreken, 
Ik was verloren en je me gevonden, 
Ik was dood binnen, 
En je ingeblazen me, 
En je bracht deze beenderen tot leven. 
Ik wil zeggen dank u, 
Dank u voor het opslaan van mij. 
Dank u voor me te houden onvoorwaardelijk van God. 
 
Dankgebed  
 
Slotlied: Joh. d. Heer 13 (Ik wandel in het licht ..) 
1.Ik wandel in het licht met Jezus, 
het donk're dal ligt achter mij. 
En 'k weet mij in Zijn trouw geborgen, 
welk een liefdevolle Vriend is Hij. 

  
Refrein: 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
en 'k luister naar Zijn dierb're stem, 
en niets kan m'ooit van Jezus scheiden, 
sinds ik wandel in het licht met Hem. 

  
2.Ik wandel in het licht met Jezus, 
mijn ziel is Hem gans toegewijd. 
Met Hem verrezen tot nieuw leven, 
volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid. 

  
Refrein: 

 
3.Ik wandel in het licht met Jezus, 
o mocht ik zelf een lichtje zijn, 
dat straalt temidden van de wereld, 
die gebukt gaat onder zorg en pijn. 

  
Refrein: 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
en 'k luister naar Zijn dierb're stem, 
en niets kan m'ooit van Jezus scheiden, 
sinds ik wandel in het licht met Hem. 
 

Zegen  
 

 


