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  LIEDERENBLAD 
Zondag 21 juni morgendienst  
Gezamenlijke dienst Visnet en Dorpskerk 
Viering Heilig Avondmaal 
Voorganger ds. M. van Leeuwen 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Gezang 328 :1 en 2 (LB) 
1.Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeengekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 

  
2.Ons gevoel en ons verstand 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in 't licht der waarheid. 
't Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 
 
Votum en groet 
 
Openingstekst: Openbaring 3 :20 
 
Lofprijzing: Opwek. 181 (Majesteit)2x 
Majesteit, groot is zijn majesteit; 
lof zij Jezus 
en glorie, hulde en eer. 
Majesteit, 
God, die de zijnen leidt. 
Vanaf zijn troon 
vestigt de Zoon 
zijn heerschappij. 
Dus verhoog, 
maak eeuwig groot 
de naam van Jezus. 
Volk van God 
kom en breng lof 
aan Jezus, de Koning. 
Majesteit, 
groot is zijn majesteit; 
dwars door de dood 
werd Hij verhoogd, 
Jezus regeert! 

 
Opwek. 457 (Kom prijs de Heer) 
Kom prijs de Heer 
al gij knechten van de Heer, 
die staan des nachts 
in het huis van de Heer. 
Kom prijs de Heer 
al gij knechten van de Heer 
en prijs zijn heil'ge naam. 

  

Zing voor de Koning, 
want Hij is waardig. 
Kom zing je vreugdelied 
tot eer van Hem. 
Kom voor zijn aangezicht, 
dien Hem met vreugde; 
breek uit in luid gejuich. 

 
Geloofsbelijdenis 

 
Gezang 303 :5 (LB)  
5.Met God zijn wij verbonden, 
met Vader, Zoon en Geest, 
met alwie overwonnen, 
alwie zijn trouw geweest. 
Bewijs ons uw genade, 
dan zingen wij bevrijd 
de glorie van uw daden, 
in tijd en eeuwigheid. 
 
Gebed  

 
Bijbellezing: Romeinen 8 :31 - 39 

 
Gezang 14 :1,2,3,4 en 5 (De Heer is mijn Herder) 

1.De Heer is mijn Herder! 
'k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan waatren der rust. 
  
2.De Heer is mijn Herder! 
Hij waakt voor mijn ziel, 
Hij brengt mij op wegen 
van goedheid en zegen, 
Hij schraagt me als ik wankel, 
Hij draagt me als ik viel. 
  
3.De Heer is mijn Herder! 
Al dreigt ook het graf, 
geen kwaad zal ik vrezen, 
Gij zult bij mij wezen; 
o Heer, mij vertroosten 
uw stok en uw staf! 
  
4.De Heer is mijn Herder! 
In 't hart der woestijn 
verkwikken en laven 
zijn hemelse gaven; 
Hij wil mij versterken 
met brood en met wijn. 
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5.De Heer is mijn Herder! 
Hem blijf ik gewijd! 
'k Zal immer verkeren 
in 't huis mijnes Heren: 
zo kroont met haar zegen 
zijn liefde me altijd. 
 

Preek 
 
Gezang 399 :3,5 en 6 (U, Vader, U zij lof..) 
3.U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon! 
Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon. 
Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven, 
ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig 
leven. 
U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde; 
U looft wat loven kan, in hemel en op aarde! 
 
5.Gij zit in heerlijkheid aan 's Vaders rechterhand, 
tot Gij als Rechter eens de laatste vierschaar 
spant. 
Laat nimmer in de nood uw bijstand ons 
ontberen, 
Gij kocht ons met uw bloed, blijf, Heiland, ons 
regeren, 
wil door uw koningsmacht uw erfdeel trouw 
bewaren, 
en met uw heilig volk ons voor uw troon vergaren. 

  
6.Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al den dag! 
Geef dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag, 
geef, dat wij bij uw komst onstraflijk wezen 
mogen: 
ontferm, ontferm U, Heer, toon ons uw 
mededogen! 
Op U steunt onze hoop, o God van ons 
vertrouwen: 
zij worden nooit beschaamd, die op uw goedheid 
bouwen. 
 
Lezen 2e deel formulier H.A 
 
Gebed over de gaven, Onze Vader 
 
Delen van brood en wijn 
 
Lezen slot formulier 
 
Psalm 116 :1 en 7 (God heb ik lief) 
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. 
 

 7.Wat zal ik, met Gods gunsten overlaân,  
Dien trouwen HEER' voor Zijn genâ 
vergelden?  
'k Zal bij den kelk des heils Zijn Naam 
vermelden. 

    En roepen Hem met blijd' erkent'nis aan. 
 
 Dankgebed en voorbeden 
 

Slotlied: gez. 217 :3 en 4 (LB) 
3.Jezus leeft! Hem is de macht. 
Niets kan mij van Jezus scheiden. 
Hij zal, als de vorst der nacht 
mij tenakomt, voor mij strijden. 
Drijft de vijand mij in 't nauw, - 
dit is al waar ik op bouw. 
  
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  

 
  
 
  
 
 
   
 
   
   
  
     
 


