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  LIEDERENBLAD 
Zondag 25 april 2021 
Morgendienst in het Visnet 
Voorganger: Ds. T. Schutte 
Thema:  ‘God zet Jozua en het volk stil op een 
bijzonder moment’ 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Opwek. 672 
Heerser over alle dingen, 
God van de oneindigheid, 
van uw liefde wil ik zingen, 
buigen voor uw majesteit. 
Eeuwen komen, eeuwen gaan, 
voor altijd blijft uw trouw bestaan. 
Uw naam weerklinkt door het heelal: 
'Die was en is en komen zal.' 

  
U alleen kunt grootheid tonen 
in een enkel ogenblik. 
De natuur spreekt zonder woorden, 
vol verwond'ring luister ik. 
U schiep leven door uw Woord, 
bracht het licht en duister voort. 
Zelfs nu uw werk in zonde lijdt, 
weerspiegelt het uw heerlijkheid. 

  
In het lijden van dit leven, 
in een dal van duisternis, 
wilt U mij uw liefde geven 
en de vrede die ik mis. 
Leid mij aan uw sterke hand 
veilig naar de overkant. 
Ik hoef geen gevaar te vrezen, 
als uw huis mijn schuilplaats is. 

  
Eeuwen komen, eeuwen gaan, 
voor altijd blijft uw trouw bestaan. 
Uw naam weerklinkt door het heelal: 
'Die was en is en komen zal.' 

  
Heerser over alle dingen,    
God van de oneindigheid.   
Van uw liefde wil ik zingen,  
buigen voor uw majesteit.    
Heerser over alle dingen,    
God van de oneindigheid.   
Van uw liefde wil ik zingen,  
buigen voor uw majesteit.    
 

Stil gebed  
 

Votum en groet 
 

 

 
Lofprijzing: Psalm 118 :1 en 9 (LB2013) 
1.Laat ieder 's HEREN goedheid prijzen, 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Laat, Israël, uw lofzang rijzen: 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Dit zij het lied der priesterkoren: 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Gij, die den HEER vreest, laat het horen: 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
 
9.Dit is de dag, die God deed rijzen, 
juicht nu met ons en weest verblijd. 
O God, geef thans uw gunstbewijzen, 
geef thans het heil door ons verbeid. 
Gezegend zij de grote koning 
die tot ons komt in 's HEREN naam. 
Wij zeegnen u uit 's HEREN woning, 
wij zegenen u al tezaam. 
  
Lied 825 :1,5 en 8 (LB2013) 
1.De wereld is van Hem vervuld, 
die 't kennen gaat te boven, 
wiens heerlijkheid ons is verhuld, 
in vonken licht verstoven. 
Geen mensenoog heeft Hem gezien 
wien elk zijn tempel bouwt, in wien 
onwetend wij geloven. 
 
5.Ja, Hij is elk van ons nabij, 
hoe hemelhoog verheven; 
in Hem bestaan, bewegen wij, 
in Hem is heel ons leven. 
Dat heeft Hij aan het licht gebracht: 
de mensen zijn van zijn geslacht, 
voorgoed met Hem verweven. 
 
8.God heeft zich zelf ons toegewend: 
een man verscheen op aarde, 
een mens, in wie Hij onherkend 
zich aan ons openbaarde. 
In Hem als in een tempel heeft 
de God gewoond die eeuwig leeft, 
de Ongeëvenaarde. 
 
Geboden  
 
OTH. 388 :1,4,5 en 6  
1.O Jezus Christus, licht ze bij 
die leven aan uw licht voorbij. 
Voeg ze met uwe kudde saam, 
opdat zij niet verloren gaan. 
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4.Open de doven het gehoor, 
de stomme lippen, spreek ze voor, 
dat zij belijden hun geloof, 
niet langer stom, niet langer doof. 

  
5.Verlicht het oog dat U niet ziet. 
Leid hem weerom die U verliet. 
Verzamel, die verwijderd gaan. 
Versterk ze die in twijfel staan. 

  
6.Dan zullen zij, niet meer vervreemd, 
voor tijd en eeuwigheid vereend, 
in aarde en hemel, dan en nu, 
allen tezamen danken U. 
 
Gebed  
 
Lezing door een gemeentelid   
 
Bijbellezing: Jozua 5 :2-6 :1 
 
Lied 314 (LB2013) 
1.Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeengekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 
  
2.Ons gevoel en ons verstand 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in 't licht der waarheid. 
't Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 
  
3.O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen 
tot de hemel door mag dringen. 

 
Filmpje van de kindernevendienst 
 
Preek   
 
Opwek. 124 (Ik bouw op U) 

Ik bouw op U, mijn Schild 
en mijn Verlosser. 
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. 
Sterk in uw kracht, 
gerust in uw bescherming. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
Sterk in uw kracht, 

gerust in uw bescherming. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
  
Gelovend ga ik, 
eigen zwakheid voelend. 
En telkens meer 
moet ik uw kracht verstaan. 
Toch rijst in mij een lied 
van overwinning. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
Toch rijst in mij een lied 
van overwinning. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
  
Ik bouw op U, mijn Schild 
en mijn Verlosser. 
Gij voert de strijd, 
de huld' is U gewijd. 
In 't laatste uur 
zal 'k zegevierend ingaan 
in rust met U 
die mij hebt voortgeleid. 
In 't laatste uur 
zal 'k zegevierend ingaan 
in rust met U 
die mij hebt voortgeleid. 

 

Dankgebed en voorbeden 
 

Collecten: 
1e IZB 
2e Kerk en eredienst 

 
Slotlied: Psalm 68 :10 en 17  

 10.Geloofd zij God met diepst ontzag! 
    Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
    Met Zijne gunstbewijzen. 
    Die God is onze zaligheid; 
    Wie zou die hoogste Majesteit 
    Dan niet met eerbied prijzen? 
    Die God is ons een God van heil; 
    Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
    Ons 't eeuwig, zalig leven; 
    Hij kan, en wil, en zal in nood, 
    Zelfs bij het naad'ren van den dood, 
    Volkomen uitkomst geven. 
 
 17.Hoe groot, hoe vrees'lijk zijt G' alom,  
    Uit Uw verheven heiligdom,  
    Aanbidd'lijk Opperwezen!  
    't Is Isrels God, die krachten geeft,  
    Van Wien het volk zijn sterkte heeft:  
    Looft God; elk moet Hem vrezen.  
 

Zegen  


