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  LIEDERENBLAD 
Zondag 9 augustus morgendienst  
Gezamenlijke dienst Visnet en Dorpskerk 
Voorganger ds. L. Lammers  
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Lied 978 :1 en 3(LB13) 
1.Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzeek're zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 
3.Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
't Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 
 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Lofprijzing: Opwek. 117 
In het midden der gemeente 
lofzing ik uw naam, 
want U bent de Heilige, 
die troont op de lofzangen Israëls. 
Laat ons denken aan zijn goedheid, 
zijn barmhartigheid. 
Laat zijn naam verhoogd zijn 
hier op aard' en in eeuwigheid. 
Lai, lai, lai, enz. 
 
Opwek. 339 (O, kom nu en jubel) 
O, kom nu en jubel, 
breng dank aan de Heer, 
en juich voor de Rots van ons heil. 
O, kom voor zijn aangezicht, 
breng Hem eer. 
Verheug Hem met snarenspel. 
Want de Heer is een groot God 
en de Koning van alles wat leeft. 
Want de Heer is een groot God 
en de Koning van alles wat leeft. 
 
Wetlezing: 
 
Lied 512 : 1,2,3,6 en 7 (LB13) 
1.O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij uw naam in 't oor, 
uw naam die mij geloven doet: 
Gij gaat mij reddend voor; 
  

2.uw naam die onze wonden heelt 
en ons met manna spijst, 
die onze dood en zonde deelt 
en onze vrees verdrijft. 
  
3.Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 
mijn koning en profeet, 
mijn priester die mijn schuld ontbindt, 
mijn weg waarop ik treed; 
  
6.O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij uw naam in 't oor, 
als ik van alles scheiden moet 
gaat nog die naam mij voor. 
  
7.O naam, eeuwige ademtocht, 
een sterveling ben ik, 
als eens mijn eigen adem stokt 
dan draagt mij uw muziek. 

 
Moment voor de kinderen  
 
Gebed  
 
Bijbellezing: Psalm 121  
 
Psalm 121 (OB) alle verzen 
1.'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, 
Vanwaar ik dag en nacht 
Des Hoogsten bijstand wacht. 
Mijn hulp is van den HEER' alleen, 
Die hemel, zee en aarde, 
Eerst schiep, en sinds bewaarde. 
 
2.Hij is al treft u 't felst verdriet, 
Uw Wachter, die uw voet 
Voor wankelen behoedt;  
Hij, Isrels Wachter, sluimert niet; 
Geen kwaad zal u genaken; 
De HEER' zal u bewaken. 
 
3.Zijn wacht, waarop men hopen mag, 
Zal, daar zij u bedekt 
En u ter schaduw strekt, 
De maan bij nacht, de zon bij dag, 
In koud' en gloed vermind'ren, 
Opdat zij u niet hind'ren. 
 
4.De HEER' zal u steeds gadeslaan, 
Opdat Hij in gevaar, 
Uw ziel voor ramp bewaar'. 
De HEER', 't zij g' in of uit moogt gaan, 
En waar g' u heen moogt spoeden, 
Zal eeuwig u behoeden. 
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  LIEDERENBLAD 
Verkondiging Thema: Etudes van het heil 
 
Opwek. 640 (Mijn hulp is van U, Heer) 
Ik hef mijn ogen op naar de bergen, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, 
die mij bij zal staan. 

  
Mijn hulp is van U, Heer,  
die alles heeft gemaakt. 
U zult voorkomen dat ik wankel of val.  
U bent mijn beschermer  
die over mij waakt, 
die niet sluimeren of slapen zal. 
Wat kan mij gebeuren  
door zon of door maan? 
U bent mijn schaduw,  
U bent er altijd. 
Bewaart heel mijn leven;  
mijn komen en gaan, 
U beschermt mij tot in eeuwigheid. 
Mijn hulp is van U, Heer! 

  
Mijn hulp is van U, Heer. 
O, van U! 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Slotlied: Opwek. 807 
In mijn twijfels, mijn verdriet, 
in mijn falen ontbreekt U niet. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 

In mijn onrust neemt U mijn hand; 
in mijn vragen houdt uw Woord stand. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 

Refrein: 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust,                                                       
waar U woont.(4x) 
 

Storm en golven vrees ik niet. 
In de morgen zing ik mijn lied. 
In uw liefde reist U mee. 

U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 

Refrein  

(Bridge 4x: 
U schijnt feller 
dan de sterren. 
Heer, U leidt ons door de storm. 

God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust. 

(Refrein) 

Zegen  
 
 
 
   
 
   
   
  
     
 


