
 
 

 
 

 1 

  LIEDERENBLAD 
Zondag 11 april Avonddienst 2021 Visnet 
Voorganger Ds. M. van Leeuwen 
Thema:   
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Lied 304 :1 en 2 (LB)                                                
1.God is getrouw, zijn plannen falen niet,                   
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.                
Die 't heden kent, de toekomst overziet,                    
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;                
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest 
omspant,volvoert zijn hand. 

2.De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast, 
zijn heerschappij omvat de loop der tijden; 
een sterke hand, die nooit heeft misgetast, 
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden; 
de adem zijner lippen overmant 
de tegenstand. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
OTH. 394 (In de Hemel is…) 
in de hemel is de Heer 
En Zijn glans is als kristal 
Hij is de Heilige van God 
En Hij heerst over't heelal 
Er is macht in Zijn Woord 
Als de water'n bruist Zijn stem! 
Als de zon op de zee zo blauw 
Zo is de rijkdom van Zijn trouw 
 
En aan U alle macht 
Alle heerlijkheid en kracht 
En aan U is de eer 
En de lof, want U regeert!! 
En aan U alle macht 
Alle heerlijkheid en kracht 
En aan U is de eer 
En de lof, want U regeert!! 
 
Miljoenen in gereedheid 
Staan de engelen om Zijn troon 
Verbijsterend Zijn sieraad 
En de schoonheid van Zijn troon 
Er is macht in Zijn Woord 
Als het water bruist Zijn stem! 
Als de zon op de zee zo blauw 
Zo is de rijkdom van Zijn trouw 
 

 

En aan U alle macht 
Alle heerlijkheid en kracht 
En aan U is de eer 
En de lof, want U regeert!! 
En aan U alle macht 
Alle heerlijkheid en kracht 
En aan U is de eer 
En de lof, want U regeert!! 

 
U regeert in onze harten 
U regeert over 't heelal 
U regeert in onze levens 
U regeert overal 
U regeert in onze harten 
U regeert over 't heelal 
U regeert in onze levens 
U regeert overal 
U regeert in onze harten 
U regeert over 't heelal 
U regeert in onze levens 
U regeert overal 
U regeert in onze harten 
U regeert over 't heelal 
U regeert in onze levens 
U regeert overal 
En aan U alle macht 
Alle heerlijkheid en kracht 
En aan U is de eer 
En de lof, want U regeert!! 
En aan U alle macht 
Alle heerlijkheid en kracht 
En aan U is de eer 
En de lof, want U regeert! 

 
Geloofsbelijdenis 

 
         Psalm 17 :7 (NB) 
         7.O blij vooruitzicht dat mij streelt, 
         ik zal, ontwaakt, uw lof ontvouwen, 
         U in gerechtigheid aanschouwen, 
         verzadigd met uw goddlijk beeld. 

 
Gebed  

 
Bijbellezing: Joh. 16 :16-24  

en Joh. 20 :19-23 
 

Lied 428 :1,3 en 4 (LB) 
1.Jezus, mijn verblijden, 
voor mijn hart de weide, 
waar het vrede vindt, 
't hart dat in verlangen 
naar U is bevangen, 
dat U zo bemint. 
Lam, o kom, mijn Bruidegom. 
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Buiten U is niets op aarde 
zo beminnenswaardig. 
 
3.Wat gij ook aan schatten, 
wereld, moogt bevatten, 
Jezus is mijn lust. 
Ach, wat zou ik wensen 
eer en hoop der mensen, 
elders is mijn rust. 
Smaad en nood en kruis en dood 
zal mij, wat ik ook moet lijden, 
niet van Jezus scheiden. 

  
4.Wat zou ik nog treuren, 
als de Heer der vreugde, 
Jezus, binnenschrijdt! 
Zij die God beminnen 
zullen vreugde winnen 
ook uit bitterheid. 
Of mij 't kwaad naar 't leven staat, 
toch zijt Gij ook in mijn lijden, 
Jezus, mijn verblijden. 
 
Verkondiging:  Joh. 16 :22 
 
Psalm 68 :2 (OB) 
2.Maar 't vrome volk, in U verheugd,  
Zal huppelen van zielevreugd,  
Daar zij hun wens verkrijgen.  
Hun blijdschap zal dan, onbepaald,  
Door 't licht, dat van Zijn aanzicht straalt,  
Ten hoogsten toppunt stijgen.  
Heft Gode blijde psalmen aan;  
Verhoogt, verhoogt voor Hem de baan;  
Laat al wat leeft Hem eren. 
Bereidt den weg, in Hem verblijd,  
Die door de vlakke velden rijdt;  
Zijn Naam is HEER' der heren. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
3e Hart voor Harderwijk 
 
Slotlied:OTH.395  
Refrein 1: 
Jezus leeft in eeuwigheid, 
zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 

  
1.Straks als er een nieuwe dag begint, 
en het licht het van het duister wint, 

mag ik bij Hem binnengaan, 
voor zijn troon gaan staan. 
Hef ik daar mijn loflied aan: 
(Refrein 1) 
  
2.Straks wanneer de grote dag begint, 
en het licht voor altijd overwint, 
zal de hemel opengaan, 
komt de Heer er aan. 
Heffen wij dit loflied aan: 
  
Refrein 2: 
Jezus komt in heerlijkheid, 
zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van ons leven. 

 
 
 
 
  
  
     
 


