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  LIEDERENBLAD 
Zondag 18 april 2021 
Morgendienst in het Visnet 
Voorganger: Ds. D. Meijvogel 
Thema:  “Ik ga vissen” 
 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 84 
Wat hou ik van uw huis, 
Heer van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen naar 
de binnenpleinen van de Heer. 
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, 
zo’n blijvende schreeuw om de levende God. 
 
Een vogel is er thuis, 
Heer van de hemelse legers. 
Een zwaluw voedt haar jongen op 
bij u onder de pannen, God. 
Wonen bij u is een zegen, 
zo’n blijvende kans om te zingen voor u. 
 
Gelukkig wie naar u 
vol van verlangen op weg zijn, 
zelfs in het dorre bomendal 
zien zij een bron en regenval, 
gaan ze van zegen tot zegen, 
naar God die verschijnt in zijn heilige stad. 
 
Ach hoor en kijk naar mij, 
Heer van de hemelse legers. 
Ja liever één dag dichtbij u 
dan duizend dagen zonder u. 
Liever bij u aan de drempel 
dan binnen te zijn in een duistere tent. 
 
De Heer beveiligt ons, 
eer en geluk zal hij geven, 
hij heeft zijn liefde nooit ontzegd 
aan mensen, eerlijk onderweg. 
Heer van de hemelse legers, 
gelukkig zijn zij die vertrouwen op u. 
 
Wat hou ik van uw huis! 

 
Stil gebed  

 
Votum en groet 

 
Lofprijzing: Opwek. 145 
Je louerai l'Eternel, 
de tout mon coeur, 
je raconterai toutes tes merveilles; 
je chanterai ton nom. 

Je louerai l'Eternel, 
de tout mon coeur. 
Je ferai de Toi le sujet 
de ma joie, alléluia. 
  

. U zal ik loven, Heer, 
met mijn ganse hart, 
o God, ik wil uw wonderen verhalen; 
in U wil ik mij verheugen 
U zal ik loven, Heer, met mijn ganse hart. 
Ik zal U maken tot het voorwerp 
van mijn vreugde, halleluja. 
 
OTH.394 (2015) 
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!! 

 
2x.  En aan U alle macht 
Alle heerlijkheid en kracht 
En aan U is de eer 
En de lof, want U regeert!! 

 
2x. U regeert in onze harten 
U regeert over 't heelal 
U regeert in onze levens 
U regeert overal 
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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!! 
 
3x. En aan U alle macht 
Alle heerlijkheid en kracht 
En aan U is de eer 
En de lof, want U regeert!! 

 
Geboden  
 
Mijn toevlucht (Sela) 
De Heer is je schild en bevrijder, 
De redder die niet van je wijkt. 
Onder zijn vleugels ben je veilig. 
Zijn wieken beschermen. 
Zijn trouw is een veilig schild. 
 
In Gods nabijheid is geen angst meer 
Voor de plaag van de dag. 
Jou zal niets overkomen; 
Open je ogen 
En zie dat het kwaad vergaat. 
 
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont 
En overnacht in zijn schaduw, 
Zegt tegen de Heer: 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw 
op U. 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! IK 
vertrouw op U. 
 
Als je mag wonen bij de Hoogste 
Ben je veilig voor het kwaad. 
Engelen zullen je dragen. 
Je zult je niet stoten, 
Maar vertrapt de tegenstand. 
 
Ik bevrijd wie mij liefheeft 
En bescherm wie mij kent. 
Roep je mij aan, ik geef antwoord. 
In de nood ben ik bij je 
En bevrijd je van angst. 
Ik zal roem en overvloed geven. 
Ik zal je redding zijn. 
Ik zal je redding zijn. 
 
Gebed  
 
Bijbellezing: Joh. 21 :1-18 

 Tekst: vers 3  
   

Psalm 130 :2 en 3  
 2.Zo Gij in 't recht wilt treden, 
 O HEER', en gadeslaan 
 Onz' ongerechtigheden; 
 Ach, wie zou dan bestaan? 
 Maar neen, daar is vergeving 
 Altijd bij U geweest; 
 Dies wordt Gij, HEER', met beving, 
 Recht kinderlijk gevreesd. 
 
 3.Ik blijf den HEER' verwachten; 
 Mijn ziel wacht ongestoord; 
 Ik hoop, in al mijn klachten, 
 Op Zijn onfeilbaar woord; 
 Mijn ziel, vol angst en zorgen, 
 Wacht sterker op den HEER', 
 Dan wachters op den morgen;  
 Den morgen, ach, wanneer? 
 

Preek  “Ik ga vissen” 
 
Opwek. 599 (Kom tot de Vader) 

Nog voordat je bestond, 
kende Hij je naam. 
Hij zag je elk moment 
en telde elke traan. 
Omdat Hij van je hield, 
gaf Hij zijn eigen Zoon. 
Hij wacht alleen nog maar 
totdat je komt. 
  
En wat je nu ook doet, 
zijn liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ooit deed, 
verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, 
gaf Hij zijn eigen Zoon. 
En nu is alles klaar 
wanneer jij komt. 
  
Refrein: 
Kom tot de Vader, 
kom zoals je bent. 
Heel je hart, al je pijn 
is bij Hem bekend. 
De liefde die Hij geeft, 
de woorden die Hij spreekt.  
Daarmee is alles klaar 
wanneer jij komt. 
  
En wat je nu ook doet, 
zijn liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ooit deed, 
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verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, 
gaf Hij zijn eigen Zoon. 
En nu is alles klaar 
wanneer jij komt. 

  
(refrein 2x) 

  
De liefde die Hij geeft,         
de woorden die Hij spreekt.  
Hij wacht alleen nog maar     
totdat je komt.                    

    
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Psalm 116 :1,6 en 8 (LB2013) 
1.God heb ik lief, want die getrouwe HEER 
nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 
en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 
 
6.Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan, 
nu danken voor de redding van mijn leven? 
Ik heb de kelk van 's HEREN heil geheven 
en noem voor heel het volk zijn grote naam. 
  
8.Voor 't oog van al de zijnen zal ik Hem 
offers van dank naar mijn beloften brengen, 
in 's HEREN voorhof mijn gejubel mengen 
met uw lofprijzingen, Jeruzalem. 
 
Zegen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


