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  LIEDERENBLAD 
Zondag 24 mei morgendienst  
Gezamenlijke dienst Visnet en Dorpskerk 
Voorganger ds. M. van Leeuwen 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Gezang 87 :1 en 2 (B38) 

1.Ruis, o Godsstroom der genade 
in gemeent' en huis en hart! 
Laat in U gezond zich baden, 
wat gebogen gaat door smart! 
Stroom, o Heil'ge Geest, terneder 
op het uitgedroogde land; 
en de bloemen bloeien weder, 
haast verwelkt door zonnebrand. 
 
2.Laat het uit Gods hemel stromen 
in de kerken overal! 
Van uw nederdaling dromen 
moede harten zonder tal. 
Nieuwe liefde, nieuwe zangen, 
kracht, die zielen opwaarts tilt, 
brengt uw ruisen, die 't verlangen 
als een heilig lied doortrilt. 
 
Votum en groet 
 
Openingstekst: Joh. 14 :18 
 
Lofprijzing opwek. 475  
Majesteit, Koning in eeuwigheid, 
U die heel de schepping 
door uw hand hebt voortgebracht. 
Majesteit, Koning in eeuwigheid, 
U bent mijn Verlosser, 
mijn schuilplaats en mijn kracht. 
  
Refrein: 
Wij verhogen U, Heer Jezus; 
elke knie zal buigen voor uw troon. 
Wij verhogen U, Heer Jezus; 
niemand is als U, nee, niemand is als U. 

  
(laatste keer:) 
Nee, niemand is als U. 
Nee, niemand is als U. 
 
Opwek. 529 
Komt laten wij aanbidden,  
komt laten wij aanbidden, 
komt laten wij aanbidden 
die Koning. 

  
Want U alleen bent waardig, 
want U alleen bent waardig, 
want U alleen bent waardig, 

o Koning. 
  
Wij prijzen U voor eeuwig,  
wij prijzen U voor eeuwig, 
wij prijzen U voor eeuwig, 
o Koning. 

 
Opwek. 452  
Kom, o Heil'ge Geest van God, 
wij verwachten U. 
Kom, o Heil'ge Geest van God; 
bedauw ons hart opnieuw. 
Kom, o Heil'ge Geest van God, 
wij verwachten U. 
Kom, o Heil'ge Geest van God; 
bedauw ons hart opnieuw. 
  
Openbaar de Vader. 
Heilig Jezus' naam. 
Leid ons in de waarheid. 
Bind ons saam. 
  
Kom, o Heil'ge Geest van God, 
wij verwachten U. 
Kom, o Heil'ge Geest van God; 
bedauw ons hart opnieuw. 
Kom, o Heil'ge Geest van God, 
wij verwachten U. 
Kom, o Heil'ge Geest van God; 
bedauw ons hart opnieuw. 

 

Wetlezing 
 

Psalm 119 :3 (OB) 
3.Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen 
Geest! 
Mocht die mij op mijn paân ten leidsman 
strekken! 
'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik 
onbevreesd; 
Dan zou geen schaamt' mijn aangezicht 
bedekken,  
Wanneer ik steeds opmerkend waar' 
geweest,  

    Hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde wekken. 
 

Bijbellezing: Romeinen 8 :1-14 
 

Psalm 143  :6, 8 en 9 (NB) 
6.Ik strek naar U mijn beide handen. 

   Maak in mijn nood mij niet te schande 
   voor 't oog van wie mijn ziel benart. 
   Als dorstig land, het zonverbrande, 
   zo smacht naar U, o Heer, mijn hart 
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  LIEDERENBLAD 
8.Laat 's morgens uw genade dagen, 
voor ogen die het donker zagen. 
Ik bouw op U en anders geen. 
Wijs mij de weg van uw behagen, 
mijn ziel wacht het van U alleen. 
 
9.Gij zijt mijn God, sta mij ter zijde, 
mijn toevlucht als zij mij bestrijden. 
Leer mij uw wil, reik mij uw hand. 
Uw goede Geest zij mijn geleide; 
voer mij in een geeffend land. 
 
Preek 
 
Opwek.497  
Ik wil leven door uw Geest 
en in waarheid, o Heer. 
Alle liefde die ik heb, 
leg ik hier voor U neer. 
Ik geef alles op voor U 
en houd niets apart. 
Heer, aanvaard mijn offer nu, 
mijn gebroken hart. 

  
Refrein: 
Jezus, wat kan ik doen, 
mijn Koning en Vriend? 
U gaf alles voor mij, 
meer dan ik had verdiend. 
Jezus, wat kan ik doen 
tot eer van uw naam? 
Neem dit lied aan als dank 
voor wat U hebt gedaan. 

  
Ieder woord schiet tekort 
en ik voel me verward, 
maar ik zing uit liefde voor U 
uit het diepst van mijn hart. 
  
Heer, mijn dankbaarheid is groot 
om wat U hebt betaald. 
Door uw lijden en uw dood 
werd mijn leven bepaald. 
U nam alle schande weg 
van mijn zonde en schuld 
en hebt mij vanaf uw troon 
met uw liefde vervuld. 

  
(refrein 2x) 

  
Ieder woord schiet tekort 
en ik voel me verward, 
maar ik zing uit liefde voor U,  
ik zing uit liefde voor U (2x)  
uit het diepst van mijn hart. 

Dankgebed  
 
Slotlied: Gez. 451 :1 (Alle roem is uitgesloten..) 
1.Alle roem is uitgesloten 
onverdiende zaligheên 
heb ik van mijn God genoten, 
'k roem in vrije gunst alleen! 
Ja, eer ik nog was geboren, 
eer Gods hand, die alles schiep, 
iets uit niet tot aanzijn riep, 
heeft zijn liefde mij verkoren: 
God is liefd', o englenstem, 
mensentong, verheerlijkt Hem! 
 
Zegen  
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