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  LIEDERENBLAD 
Zondag 9 mei Avonddienst 2021 Visnet 
Voorganger Ds. J. D. J ten Voorde 
Thema:  ”Het zuchten van de Heilige Geest “ 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 146 Psalm project 
Zalig hij, die in dit leven Jakobs God ter hulpe 
heeft; Hij, die door de nood gedreven, Zich tot 
Hem om troost begeeft; Die zijn hoop, in 't 
hach'lijkst lot, Vestigt op de Heer, zijn God.  
 
Prijs de Heer met blijde galmen; Gij, mijn ziel, 
hebt rijke stof; 'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen 
Vrolijk wijden aan zijn lof; 'k Zal, zo lang ik 't licht 
geniet, Hem verhogen in mijn lied.  
 
't Is de Heer van alle heren, Sions God, geducht 
in macht, Die voor eeuwig zal regeren Van 
geslachte tot geslacht. Sion, zing uw God ter eer! 
Prijs zijn grootheid; loof den Heer.  
 
Prijs de Heer met blijde galmen; Gij, mijn ziel, 
hebt rijke stof; 'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen 
Vrolijk wijden aan zijn lof; 'k Zal, zo lang ik 't licht 
geniet, Hem verhogen in mijn lied. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Sela (welkom thuis )  
Welkom thuis, 
hier mag je zijn.  
De Vader viert een feest.  
Welkom thuis, 
voor wie zoek was of op reis,  
te lang is weggeweest.  
Welkom thuis.  
  
Met zijn zegenende handen op je schouders  
geeft Hij jou zijn liefde en zijn tijd.  
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving  
heet Hij je welkom.   
Voel je thuis, je bent vrij. 
Je bent vrij.  
  
Met zijn mantel om je heen geeft Hij 
bescherming.  
Hij is trouw in zijn barmhartigheid.  
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving 
heet Hij je welkom.  
Voel je thuis, je bent vrij. 
Je bent vrij.  
  

       Kom maar binnen. 
       Hij sluit je in zijn armen.  
      Je hoort hier, in zijn aanwezigheid.  
       Deel in de vreugde en open nu je handen.  
       Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid.  
 

Geloofsbelijdenis 
 
Opwek. 697  Al wat ik ben 

Al wat ik ben, leg ik in uw hand, 
ik geef mijzelf volledig. 
Mijn leven rust 
in de palm van uw hand, 
ik ben van U voor eeuwig. 
  
Jezus, ik geloof in U. 
Jezus, ik vertrouw op U. 
En de reden dat ik leef, 
de reden dat ik zing, bent U alleen. 
  
Zo wandel ik heel dicht aan uw zij, 
ook in mijn pijn vertroost U mij. 
En ik vertrouw op wat U belooft, 
uw woord staat vast voor eeuwig. 
  
Jezus, ik geloof in U. 
Jezus, ik vertrouw op U. 
En de reden dat ik leef, 
de reden dat ik zing… 
bent U alleen. 
 
Ik aanbid U, ik aanbid U, Heer. 
Ik aanbid U, ik aanbid U, Heer. 
Ik aanbid U, ik aanbid U, Heer. 
Ik aanbid U, ik aanbid U, Heer. 
  
Ik vertrouw U, ik vertrouw op U. 
Ik vertrouw U, ik vertrouw op U. 
  
Jezus, ik geloof in U. 
Jezus, ik vertrouw op U. 
En de reden dat ik leef, 
de reden dat ik zing… 
Jezus, ik geloof in U. 
Jezus, ik vertrouw op U. 
En de reden dat ik leef, 
de reden dat ik zing… 
bent U alleen. 

 
 Gebed 
 

Bijbellezing: Romeien 8 :15-30 (NBV) 
 
Preek ”Het zuchten van de Heilige Geest “ 
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Vreugde van mijn hart (Sela) 
Ziet U mijn rusteloze hart 
Dat naar U vraagt, op antwoord wacht 
Luister o Heer, waar moet ik heen 
Ik heb U nodig, U alleen 
 
Geef mij het levend water, Heer 
Mijn bron staat droog, ik heb niets meer 
Houd mij met beide handen vast 
En troost mijn rusteloze hart 
 
Jezus, laat Uw aanwezigheid 
Mijn diepste vreugde zijn 
U die mij naar het water leidt 
Een bron in de woestijn 
 
Vrede vervult mijn hart 
Liefde stroomt bij mij binnen 
Jezus, U bent mijn kracht, o Heer 
U, de vreugde van mijn hart 
 
Water dat opwelt uit een bron 
De plaats waar ik U tegenkom 
Water dat sprankelt en dat leeft 
Het nieuwe leven door de Geest 
 
Jezus, laat Uw aanwezigheid 
Mijn diepste vreugde zijn 
U die mij naar het water leidt 
Een bron in de woestijn 
 
Vrede vervult mijn hart ) 
Liefde stroomt bij mij binnen) 
Jezus, U bent mijn kracht, o Heer 
U, de vreugde van mijn hart) 
 
Vrede vervult mijn hart ) 
Liefde stroomt bij mij binnen) 
Jezus, U bent mijn kracht, o Heer 
U, de vreugde van mijn hart) 
 
Vrede vervult mijn hart ) 
Liefde stroomt bij mij binnen) 
Jezus, U bent mijn kracht, o Heer 
U, de vreugde van mijn hart) 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
3e Alpha cursus 
 
 

 
Slotlied: Gezang 444 (LB) 
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 Eeuwge, Ongeziene, 
looft uw liefd' en zingt ervan. 
Alle englen, 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. 
 
Zegen  

  
  
     
 


