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  LIEDERENBLAD 
Zondag 2 mei 2021 
Morgendienst in het Visnet 
Voorganger: Kand. J. de Wind 
Thema:  'Met schittering en kracht opgewekt'.  
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 73 :9 en 10 (LB73)    
Nu blijf ik bij U altijd,   
God die mij troost, die bij mij zijt, 
mijn twijfel stilt en mijn  verlangen, 
die mij in liefde houdt omvangen. 
Gij neemt mij bij de rechterhand, 
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand, 
uw wijsheid is het die mij leidt 
en eenmaal kroont met heerlijkheid. 
 
10.Wien heb ik in den hemel, Heer, 
behalve U, mijn troost en eer? 
Wat kan op aarde mij bekoren? 
Alleen bij U wil ik behoren. 
Al zou mijn vlees en hart vergaan, 
toch zal ik,God, voor U bestaan, 
wien ik mijn leven toevertrouw, 
Gij zijt de rots waarop ik bouw. 
 
Stil gebed  

 
Votum en groet 

 
Lofprijzing: lied 221 :1 en 3 (LB73) 
1.Wees gegroet, gij eersteling der dagen, 
morgen der verrijzenis, 
bij wiens licht de macht der hel verslagen 
en de dood vernietigd is! 
Here Jezus, trooster aller smarten, 
zon der wereld, schijn in onze harten, 
deel ons zelf de voorsmaak mee 
van der zaalgen sabbatsvreê! 
 
3.In uw hoede zijn wij wèl geborgen, 
en schoon eerlang 't oog ons breek', 
open gaat het op de grote morgen 
na deez' aardse lijdensweek. 
Welk een dag der ruste zal dat wezen, 
als we onsterflijk, uit de dood verrezen, 
knielen voor uw dankaltaar! 
Amen, Jezus, maak het waar! 
 
OTH. 310 (oude TH. 263) 
1.Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert uwe werken. 
 

Die Gij waart te 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!' 
  
3.Heer, ontferm U over ons, 
open uwe Vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen. 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan, 
laat ons niet verloren gaan. 

 
Geboden  

 
Opwek.549 
Ik kniel neer en belijd: 
U bent Heer in dit huis. 
Ik kniel neer en belijd: 
U bent Heer in dit huis. 
  
U bent mijn leven, mijn licht, 
ik zoek uw aangezicht. 
Aan uw voeten, dicht bij U 
kniel ik neer, kniel ik neer. 

 

Gebed  
 

Lezing door een gemeentelid   
 

Bijbellezingen: 1 Kor. 15 :35-49 
              en Openbaring 22 :1-5 
 
Gezang 630 :1 en 4  
1.Sta op! Een morgen ongedacht, 
Gods dag is aangebroken, 
er is in een bewogen nacht 
een nieuwe lente ontloken. 
Het leven brak door aarde en steen, 
uit alle wondren om u heen 
spreekt, dat God heeft gesproken. 

 
4.Sta op! Hij gaat al voor ons uit, 
de schoot van 't graf ontkomen. 
De morgen is vol nieuw geluid, 
werp af uw boze dromen. 
Waar Hij, ons Hoofd, is voorgegaan, 
is voor het lichaam nu vrij baan 
naar een bestaan volkomen. 

 
Filmpje van de kindernevendienst 
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  LIEDERENBLAD 
 
Preek  'Met schittering en kracht opgewekt'.  
 
Gezang 679 :1,2 en 6 
1.Eens, als de bazuinen klinken, 
uit de hoogte, links en rechts, 
duizend stemmen ons omringen, 
ja en amen wordt gezegd, 
rest er niets meer dan te zingen, 
Heer, dan is uw pleit beslecht. 

  
2.Scheurt het voorhang van de wolken, 
wordt uw aangezicht onthuld, 
vaart de tijding door de volken 
dat Gij alles richten zult: 
Heer, dan is de dood verzwolgen, 
want de schriften zijn vervuld. 

  
6.Van die dag kan niemand weten, 
maar het woord drijft aan tot spoed, 
zouden wij niet haastig eten, 
gaandeweg Hem tegemoet, 
Jezus Christus, gist'ren, heden, 
komt voor eens en komt voorgoed! 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Psalm 98 :1 en 2 (NB) 
1. Zing voor de HEER, om Hem te eren, 
want Hij heeft wonderen verricht. 
Hij wist met kracht te triomferen; 
zijn recht kwam stralend aan het licht. 
Hij wilde zich in liefde buigen 
naar Israël, dat met Hem leeft. 
De hele wereld is getuige: 
Hij is het die verlossing geeft. 
 
2. Juich, aarde, om de HEER te prijzen. 
Speel op je harp, bazuin het uit. 
Laat je trompet Hem eer bewijzen. 
Zeeën en aarde, jubel luid! 
Laat alle bergen vrolijk zingen; 
rivieren, klap bij het refrein. 
De HEER komt ons met recht omringen. 
Zijn oordeel zal rechtvaardig zijn. 
 
Zegen  
 

 
 

 
Filmpje Wilhelmus :1 en 6 
 
1.Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik, van Duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een Prinse van Oranje 
ben ik, vrij, onverveerd, 
den Koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd. 
 
 
2.Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God mijn Heer, 
op U zo wil ik bouwen, 
Verlaat mij nimmermeer. 
Dat ik doch vroom mag blijven, 
uw dienaar t'aller stond, 
de tirannie verdrijven                                                         
die mij mijn hart doorwondt. 
 
 
 
 
 
 


