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  LIEDERENBLAD 
Zondag 7 februari 2021, om 9.30 uur 
Voorganger: ds. A.H. van Veluw 
Viering Heilig Avondmaal  
Thema: ‘Overvloed’ 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Joh. de Heer 493 :1,4 en 5 
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 waat'ren der rust. 
 
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. 

  
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 m' altijd. 
 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Lofprijzing:  
 
Opwek. 580 
Jezus, Hij kwam  
om ons leven te geven, 
daarom verliet Hij zijn vaderlijk huis. 
Hij gaf aan mij  
het eeuwige leven 
door te sterven aan het kruis.  

  
Ik zie nu zijn tranen  
en zie nu zijn wonden. 
Ik zie nu het bloed  
dat Hij gaf voor mij.  
Dat bloed wast mij schoon  
en bevrijdt van zonde.  
Prijs de Heer; nu ben ik vrij! 

  
Refrein: 
Ik ben zo dankbaar, Heer 
voor wat U heeft gedaan. 
En heel mijn hart aanbidt 
uw heil’ge naam. 

En Heer, ik hou van U, 
want U hield eerst van mij. 
Uw liefde tilt mij op  
en maakt mij vrij. 
   
Uit liefde droeg Jezus  
de straf van mijn zonden. 
Hij droeg die straf  
zelfs tot diep in de dood. 
Nu houdt de dood  
mij niet langer gebonden, 
ook al was mijn zonde groot. 
  
Want Hij is niet lang  
in het graf gebleven.  
De dood kon onmoog’lijk  
Gods liefde verslaan.  
Nu troont Hij als Koning  
en Heer van het leven.  
Heel de schepping  
roept zijn naam. 
  
(refrein) 

 

Aan uw tafel                                                             
U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn; 
te proeven van het leven, dat U deelt door brood en 
wijn. 
U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag: 
een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag. 
 
U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart; 
mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart. 
U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer: 
in vertrouwen leg ik alles voor U neer. 
 
De beker in uw handen, neem ik vol liefde aan, 
uit handen die verwond zijn, waarin de tekens 
staan. 
Geen woorden meer van oordeel, genade 
onverdiend, 
die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien. 
 
U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening 
aan. 
Uw liefde is nog groter dan de schuld die is 
voldaan.  
U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij: 
door de kracht van uw genade ben ik vrij! 

 
Leefregel  
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  LIEDERENBLAD 
LB 2013 23b: 2 
2.De Heer is mijn herder! 
Hij waakt voor mijn ziel, 
Hij brengt mij op wegen 
van goedheid en zegen, 
Hij schraagt m’als ik wankel, 
Hij draagt m’als ik viel. 
 
Gebed 
 
Bijbellezing Johannes 10 :1-11 (NBV) 

 
Gez. 14: 1,4 en 5 
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 waat'ren der rust. 
 
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. 

  
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 m' altijd. 
 
Verkondiging Joh. 10 :10b 
 

Lied 474 :1,4 en 5  
1.Looft God, gij christ'nen, maakt Hem groot 
in zijn verheven troon, 
die nu zijn rijk voor ons ontsloot 
en zendt zijn eigen Zoon, 
en zendt zijn eigen Zoon. 
 
4.Hij ruilt met ons op vreemde wijs: 
Hij neemt ons vlees en bloed 
en geeft ons in zijns Vaders huis 
zijn eigen overvloed, 
zijn eigen overvloed. 
  
5.Hij wordt een knecht en ik een heer: 
wat win ik veel daarbij! 
Waar vindt men zoveel gulheid weer 
als Jezus heeft voor mij, 
als Jezus heeft voor mij. 
 

 

Onderwijzing  
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten  
1e IZB 
2e Kerk en eredienst 
  
Slotlied: Opwek. 503 
Overvloedig geef Ik u; 
zoals de Vader Mij zond, zo zend Ik u. 
Ga en deel mijn liefde uit; 
vrede zij u. 
 
zegen 

 
 
 
 


