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  LIEDERENBLAD 
Zondag 11 april 2021 
Morgendienst in het Visnet 
Voorganger: J.M. Goedhart  
Thema:  “Pasen in de praktijk” 
 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Lied 221 :1 (LB1973). 
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! 
 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Lofprijzing: (Luisterlied 0318 ) 
Onze schuilplaats is God 
 
ELB. 376 :1 en 2 (Abba, Vader) 
1.Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn. 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
 
2.Abba, Vader, laat mij zijn, 
slechts voor U alleen. 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d'uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn, 
slechts van U alleen. 
 
 
 

 
Wetlezing  
 
Lied 326:1,2 en 5 (LB1973) 
1.Een rijke schat van wijsheid 
schonk God ons in zijn woord. 
Hebt moed, gij die op reis zijt, 
want daarmee kunt gij voort. 
Gods woord is ons een licht, 
en elk die in vertrouwen 
daarnaar zijn leven richt, 
die zal er in aanschouwen 
des Heren aangezicht. 
  
2.God opent hart en oren, 
opdat wij in geloof 
zijn roepstem zouden horen, 
voor andre stemmen doof. 
Gods woord gordt mensen aan, 
om zonder te versagen 
het smalle pad te gaan 
en stil het kruis te dragen 
achter hun Heiland aan. 

 
5.O Gij die wilt ontmoeten 
wie vragen naar uw wil, 
zie hoe wij aan uw voeten 
zitten en luistren stil. 
Geef dat tot U, o Heer, 
't woord van uw welbehagen 
niet ledig wederkeer', 
maar dat het vrucht mag dragen, 
uw grote naam ter eer. 

 
Gebed  

 
Bijbellezing: Joh. 20 :19-29 

 
  OTH 166 Vrede zij u 

1.Vrede zij u, vrede zij u, 
gelijk Mij de Vader zond, 
zend Ik ook u. 
Vrede zij u, vrede zij u, 
gelijk Mij de Vader zond, 
zend Ik ook u. 
  
2.Blijft in mijn vrede, blijft in Mij. 
Mijn woord moet in u zijn, 
dat maakt u vrij. 
Blijft in mijn vrede, blijft in Mij. 
Mijn woord moet in u zijn, 
dat maakt u vrij. 
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3.Ontvangt mijn Geest, 
Heilige Geest. 
Hij zal u leiden, 
weest niet bevreesd. 
Ontvangt mijn Geest, 
Heilige Geest. 
Hij zal u leiden, 
weest niet bevreesd. 
 
4.Vrede zij u, vrede zij u, 
gelijk Mij de Vader zond, 
zend Ik ook u. 
Vrede zij u, vrede zij u, 
gelijk Mij de Vader zond, 
zend Ik ook u. 
 
Preek 

 
Opwek. 832                                              
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. 
Want U bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem. 
Alles buigt voor Koning Jezus. 

U bent de held die voor ons strijdt. 
U baant de weg van overwinning. 
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 

Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 

De duisternis licht op door U. 
De duivel is door U verslagen. 
Dood waar is je macht, waar is je prikkel 
gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven! 

De schepping knielt in diepst ontzag. 
De hemel juicht voor onze Koning. 
En de machten van de hel weten Wie er regeert: 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 

Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 

Dankgebed en voorbeden 
 
 
 
 

Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
3e Hart voor Harderwijk 
 
Slotlied: Psalm 89 :1 en 7 (OB) 
1. 'k Zal eeuwig zingen van Gods 
goedertierenheên;  
Uw waarheid t' allen tijd, vermelden door mijn reên.  
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen  
Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen;  
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,  
Zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken.  
 
7.Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort!  
Zij wand'len, HEER', in 't licht van 't Godd'lijk 
Aanschijn voort; 
Zij zullen in Uw Naam zich al den dag verblijden; 
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt 
hen in 't lijden, 
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,  
Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord 
verhogen. 
 
Zegen  


