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  LIEDERENBLAD 
Zondag 10 mei morgendienst  
Gezamenlijke dienst Visnet en Dorpskerk 
Voorganger ds. M. van Leeuwen 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
OTH. 277 (Houd mij dicht bij U..) 
Houd me dicht bij U, 
laat me nooit meer gaan. 
Voor U leg ik mijn leven neer, 
verlangend naar uw vriendschap, Heer. 

  
U alleen begrijpt 
wat ik nodig heb; 
uw liefde die mij warmte geeft, 
als U mij in uw armen neemt. 
Leid mij naar uw hart, 
breng mij terug naar U. 

  
Refrein: 
U bent mijn doel, 
U bent mijn hartsverlangen. 
U bent mijn doel, 
houd mij heel dicht bij U. 
 

Votum en groet 
 
Openingstekst: Joh. 15 :8 
 
Lofprijzing 236  
Heilig, heilig, heilig, 
Here God almachtig 
vroeg in de morgen 
wordt U mijn zang gewijd. 
Heilig, heilig, heilig, 
liefdevol en machtig, 
drieënig God, die één in wezen zijt. 

  
Heilig, heilig, heilig, 
Gij blijft ons verborgen, 
wijl' voor zondig' ogen 
uw glans verdwijnt in nacht. 
Gij alleen zijt heilig, 
geen is uws gelijke, 
volmaakt in liefde, heiligheid en macht! 

  
Heilig, heilig, heilig! 
Here God almachtig, 
heel de schepping prijst U 
in aard' en hemel wijd. 
Gij alleen zijt heilig, 
liefdevol en machtig, 
drieënig God, die één in wezen zijt. 
 
 
 

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 baant de weg van overwinning. 
Elke vijand vlucht, 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. 

Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 

Wetlezing 
 
OTH.242 :4 en 5 (Ja, amen, ja..) 
Ja, amen, ja, op Golgotha 
stierf Hij voor onze zonde. 
Zijn schuldloos bloed 
maakt alles goed 
en reinigt ons van zonde 
 
God onze Heer, wil tot uw eer 
ons klein geloof versterken. 
Dan zullen wij  
Hem, waarlijk vrij, 
volgen in goede werken. 
 
Bijbellezing: Romeinen 7 :1-13 
 
Psalm 40 :2 en 4 (Nieuw psalmberijming) 
3. Een offer of geschenk maakt U niet blij. 
Wat U graag wilt dringt tot mij door. 
Aan uw bevel geef ik gehoor: 
hier ben ik, HEER, uw boek gaat over mij. 
Uw wil voor heel mijn leven 
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staat daarin opgeschreven. 
Wat is het goed, mijn God, 
dat ik U elke dag 
van harte dienen mag. 
Ik koester uw gebod. 
 
4. Bezield geef ik de blijde boodschap door: 
ik zwijg niet over wie U bent. 
Uw goedheid, HEER, is ongekend. 
Ik houd het volk uw trouw en liefde voor. 
U toont uw medeleven. 
U wilt bescherming geven. 
Open uw hart voor mij. 
Omring mij telkens weer 
met uw ontferming, HEER. 
Sta mij met liefde bij. 
 
Preek 
 
OTH. 220 :1,2,3 en 4 (Wij blijven geloven..) 
1.Wij blijven geloven dat onder miljoenen, 
de Heer van de schepping een plan met ons 
heeft, 
waarin zich zijn heil en mijn twijfels verzoenen 
en dat aan elk leven betekenis geeft. 

  
2.En ook dat zijn boodschap de mens kan 
bevrijden 
hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd, 
nog steeds kan vertroosten, verlichten, bevrijden, 
wanneer hier de levensbaan uitzichtloos lijkt. 

  
3En dat Hij ons telkens de durf wil geven, 
ook nu in een wereld van steen en metaal, 
om buiten onszelf voor de ander te leven; 
ons kleine begin van zijn groot ideaal. 

  
4.Dat werkelijkheid wordt als het oog van de 
volken 
zich niet meer vergeefs naar de horizon richt 
en 't morgenrood rijst dat zijn komst met de 
wolken 
verkondigt in duizenden kleuren van licht. 
 

 
Dankgebed  
 
Slotlied: Gez. 217 :4 (Jezus leeft) 
4.Jezus leeft! Nu is de dood 
mij de toegang tot het leven. 
Troost en kracht in stervensnood 
zal de Levende mij geven, 
als ik stil Hem toevertrouw: 
Gij zijt al waar ik op bouw!' 
 

Zegen  
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