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  LIEDERENBLAD 
Zondag 7 juni morgendienst  
Gezamenlijke dienst Visnet en Dorpskerk 
Voorganger ds. M. van Leeuwen 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
ELB. 168 :1-6 (Dank u voor deze morgen) 
1.Dank U voor deze nieuwe morgen, 
dank U voor elke nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen 
bij U komen mag. 
 
2.Dank U voor alle goede vrienden, 
dank U, o God voor al wat leeft, 
dank U voor wat ik niet verdiende: 
dat U mij vergeeft. 
 
3.Dank U voor alle bloemengeuren, 
dank U voor ieder klein geluk, 
dank U voor alle held're kleuren, 
dank U voor muziek. 
 
4.Dank U dat U in moeilijkheden, 
dank U dat U in pijn en strijd, 
dank U dat U in alle tijden 
toch steeds bij ons zijt. 
 
5.Dank U dat U hebt willen spreken, 
dank U, U hoort een ieders taal. 
Dank U dat U het brood wilt breken 
met ons allemaal. 
 
6.Dank U dat ons uw woord bewaarde, 
dank U dat U uw Geest ons geeft. 
Dank U dat ieder mens op aarde 
van uw liefde leeft. 
 
Votum en groet 
 
Openingstekst: 1 Joh. 3 :2 
 
Lofprijzing: Gez.149 :1 en 2 B.38(Grote God..) 
1.Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert uwe werken. 
Die Gij waart ten allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid! 
 
2.Alles wat U prijzen kan, 
U, de Eeuw'ge, Ongeziene, 
looft uw liefd' en zingt ervan! 
Alle eng'len, die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe: 
"Heilig, heilig, heilig" toe! 
 

 
Opwek. 354 (Glorie aan God) 
Glorie aan God, (4x) 
 
Lof zij de Heer,  
Hem komt toe alle eer. 
Hij's het Lam dat regeert  
tot in eeuwigheid. 
Zijn woord is macht,  
heeft ons vrijheid gebracht. 
Wij aanbidden,  
wij knielen voor Jezus. 
Groot is zijn troon,  
eeuwig zijn kroon. 
Overwinnaar zal Hij zijn,  
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis,  
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
  
Glorie aan God, (4x) 
 
Kondigt het aan, 
door de kracht van zijn naam: 
Heel de aard' wordt vervuld 
van zijn glorie! 
Satan, hij beeft, 
want hij weet: Jezus leeft! 
Hij's verslagen, 
het Lam troont voor eeuwig! 
Jezus is Heer, Redder en Heer! 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
  
Glorie aan God,(4x) 
 
Heersen met Hem 
op de troon en zijn stem, 
spreekt van liefde, 
vervult ons met glorie. 
Heilig en vrij alle tranen voorbij. 
Eeuwig vreugde voor God, 
lof, aanbidding: 
waardig het Lam, waardig het Lam! 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
  
Glorie aan God, (4x) 
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  LIEDERENBLAD 
Wetlezing 
 
Lied 305 :1 en 2 (LB) 
1.Waar God de Heer zijn schreden zet 
daar wordt de mens, van dwang gered, 
weer in het licht geheven. 
Als 's Heren woord weerklinkt met macht 
wordt aan het volk dat Hem verwacht 
de ware troost gegeven. 
Zijn Geest weerstaat de valse schijn 
en schrijft in harten het geheim 
van 's Vaders grote daden. 
Zo leven wij om Christus' wil 
te allen tijd gerust en stil 
alleen van zijn genade. 

  
2.O Heer, uw onweerstaanbaar woord 
drijft rusteloos de eeuwen voort 
wat mensen ook verzinnen. 
En waar de weg onvindbaar scheen 
mochten wij door geloof alleen 
de tocht opnieuw beginnen. 
Gij hebt de vaderen bevrijd 
en uit het diensthuis uitgeleid 
naar 't land van melk en honing. 
Hervorm, herschep ook ons geslacht, 
opdat het door de wereldnacht 
de weg vindt naar uw woning. 

 
Gebed  
 
Bijbellezing: Romeinen 8 :17-27 
 
Psalm 38 :9,11,21 en 22 (OB) 
9.Maar wat klaag ik, HEER' der heren? 
Mijn begeren 
Is voor U, in al mijn leed, 
Met mijn zuchten en mijn zorgen,  
Niet verborgen;  
Daar Gij alles ziet en weet. 
 
11.Die voorheen mij teêr beminden,  
En mijn vrinden   
Wijken, angstig voor mijn plaag;  
Nabestaanden gaan ter zijden,  
Wegens 't lijden,  
En d' ellenden, die ik draag. 
 
21.Zie mij, HEER', wien elk moet duchten,  
Tot U vluchten.  
O mijn God, verlaat mij niet; 
Blijf niet, wegens mijn gebreken,  
Ver geweken;  
Toon, dat Gij mijn rampen ziet.  

 
22.HEER',ik voel mijn krachten wijken,  
En bezwijken,  
Haast U tot mijn hulp, en red,  
Red mij, Schutsheer, God der goden,  
Troost in noden,  
Grote Hoorder van 't gebed.  
 
Preek 
 
Psalm 116 : 1 en 3 (NB) God heb ik lief 
1.God heb ik lief, want die getrouwe Heer 
nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 
en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 
 
3.Hij is goedgunstig in gerechtigheid, 
Hij wil zich altijd over ons ontfermen. 
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen. 
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd. 
 
Dankgebed  
 
Slotlied: Opwek. 585 (Er is een dag, waar al..) 
Er is een dag, 
waar al wat leeft al lang op wacht, 
een dag van blijdschap, 
als heel de schepping wordt bevrijd. 
En op die dag, 
dan komt de Heer en haalt zijn bruid, 
die rein en stralend 
opgaat in zijn heerlijkheid. 

  
Refrein: 
Spoedig zullen wij Hem zien 
en voor altijd op Hem lijken 
en Jezus kennen 
zoals Hij is, amen! 
Nooit meer tranen, nooit meer pijn, 
want wij zullen met Hem leven 
in zijn nabijheid, voor altijd. 
Amen, amen! 

  
Er klinkt geschal, 
wanneer de graven opengaan 
en doden opstaan, 
voor eeuwig levend door zijn kracht. 
Hun aardse tent 
wordt nu bekleed met heerlijkheid, 
de dood verzwolgen, 
overwonnen voor altijd. 

  
(refrein) 
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Dus kijk omhoog 
en zie wat nog verborgen is, 
maar wat beloofd is, 
dat blijft in alle eeuwigheid. 
En als je lijdt,  
weet dat het maar voor even is. 
Als Jezus terugkomt, 
deel je in zijn heerlijkheid. 

  
(refrein) 
 
Zegen  
 
  
 
  
 
 
   
 
   
   
  
     
 


