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  LIEDERENBLAD 
Zondag 9 mei 2021 
Morgendienst in het Visnet 
Voorganger: Ds. B.J. van der Graaf 
Thema:  “Gelukkig de treurenden” 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Opwek. 339 (Sela) 
O, kom nu en jubel, 

breng dank aan de Heer, 
en juich voor de rots van 
ons heil. 
O, kom voor zijn 
aangezicht, 

breng Hem eer. 
Verheug Hem met 
snarenspel. 

  
Refrein:  
Want de Heer is een groot 
God 
en de Koning van alles wat 
leeft. 
Want de Heer is een groot 
God 
en de Koning van alles wat 
leeft.  

 
Stil gebed  

 
Votum en groet 

 
Lofprijzing: psalm 34 :1 en 9 (NB) 
1.Ik loof den Heer altijd. 
Steeds zingt mijn mond zijn lof,zijn eer. 
Ja, ik beroem mij op den Heer 
en prijs zijn hoog beleid. 
Gods kleinen horen mij 
en zij verheugen zich tezaam. 
Verheft met mij des Heren naam, 
zegent dien en weest blij. 
 
9.De Heer verlost en spaart 
het leven van wie Hem bemint. 
Al wie bij God zijn toevlucht vindt 
wordt schuldeloos verklaard. 
 
ELB.191 :1 en 3  
1.Veilig in Jezus' armen, 
veilig aan Jezus' hart; 
daar in zijn teer erbarmen, 
daar rust mijn ziel van smart. 
Hoor, 't is het lied der eng'len, 
zingend van liefd' en vreé, 

ruisend uit 's hemels zalen, 
over de glazen zee. 
Veilig in Jezus' armen, 
veilig aan Jezus' hart; 
daar in zijn teer erbarmen, 
daar rust mijn ziel van smart. 

 
3.Jezus, mijn dierb're toevlucht, 
Jezus, Gij stierft voor mij! 
Dat op die rots der eeuwen, 
eeuwig mijn hope zij. 
Heer, laat mij lijdzaam wachten, 
totdat het duister vliedt, 
en 't oog aan gindse kusten 
uw heillicht gloren ziet. 
Jezus, mijn dierb're toevlucht, 
Jezus, Gij stierft voor mij! 
Dat op die rots der eeuwen, 
eeuwig mijn hope zij. 

 
Elb. 448 (Je hoeft niet bang te zijn) 
1.Je hoeft niet bang te zijn, 
al gaat de storm tekeer. 
Leg maar gewoon je hand 
in die van onze Heer. 

 
2.Je hoeft niet bang te zijn, 
als oorlog komt of pijn. 
De Heer zal als een muur 
rondom je leven zijn. 

 
3.Je hoeft niet bang te zijn, 
al gaan de lichten uit. 
God is er en Hij blijft, 
als jij je ogen sluit. 
 
Geboden  

 
Opwek. 350 
Vader, vol van vrees en schaamte, 
buigen wij voor U. 
Heel uw werk door ons vertreden, 
klaagt ons, mensheid aan bij U. 
  
Heer ontferm U over ons, 
die schuldig voor U staan. 
U bent onze God en Redder, 
neem ons in uw liefde aan. 
  
Vader, in dit uur der waarheid, 
keren w'ons tot U. 
O, vergeef ons, Heer herstel ons, 
maak ons hart en leven nieuw. 
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Vul ons met uw heil'ge Geest, 
geef vuur en kracht steeds weer. 
Ieder zal uw macht aanschouwen, 
dat wij uw naam verhogen Heer. 
 
Gebed  
 
Lezing door een gemeentelid   
 
Bijbellezingen: Jesaja 61 :1-3  

en Mattheus 5 :1-12 
 

Psalmen voor nu 16 
Mijn God, ik kom naar u. Dan ben ik veilig; 
ik heb het u gezegd, en blijf het zeggen: 
ik heb u nodig, Heer. De rest is overbodig 
 
De mensen hebben andere idolen 
en wringen zich voor hen in honderd bochten, 
maar ik zal dat nooit doen. En zelfs hun naam 
niet noemen. 
 
Mijn God, u vult mijn bord. U vult mijn beker: 
u hebt iets moois bedacht, en straks is het van 
mij. 
U houdt mijn hele leven in uw handen 
en ik kom goed terecht, want dat hebt u gezegd. 
 
De hele nacht lig ik aan God te denken; 
Ik voel dat hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust. 
Dan word ik blij, en zeker van mijn redding: 
ik leef, ik leef naast God. Ik val niet uit zijn hand. 
 
Want u zult mij niet zomaar laten sterven; 
ik hoef niet naar het graf. Want u laat mij niet los. 
U wilt mij leren waar ik u moet zoeken: 
heel dicht bij u, mijn God, zal ik gelukkig zijn. 
 
Filmpje van de kindernevendienst 
 
Preek  . “Gelukkig de treurenden” 
 
Gezang 294 :1, 2, 4, 6 en 8  
1.Laat komen, Heer, uw rijk, 
uw koninklijke dag, 
toon ons uw majesteit, 
Messias, uw gezag! 

  
2.Waar blijft het overlang 
beloofde land van God, 
waar liefd' en lofgezang 
verdrijven leed en dood? 

 

 
 

4.Zal ooit een dag bestaan 
dat oorlog, haat en nijd 
voorgoed zijn weggedaan, 
in deze wereldtijd? 

 
6.Wij bidden, Heer, sta op 
en kom in heerlijkheid! 
Op U staat onze hoop 
die onze Herder zijt! 

 
8.De nacht is als een graf, 
ontij heerst in het rond. 
Kom van de hemel af, 
o Ster van Gods verbond! 

 
Dankgebed en voorbeden 

 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
3e Youth Alpha en Alphacursussen 

 
Slotlied: Psalm 66 :1 en 7 (NB) 
1.Breek,aarde,uit in jubelzangen, 

   Gods glorierijke naam ter eer. 
   Laat van alom Hem lof ontvangen. 
   Geducht zijn uwe daden,Heer. 
   Uw tegenstanders,diep gebogen, 
   aanvaarden veinzend uw beleid. 
   Heel d'aarde moet uw naam verhogen, 
   psalmzingen uwe majesteit. 
 
 7.De naam des Heren zij geprezen! 
   Hij,die getrouw is en nabij, 
   heeft mijn gebed niet afgewezen. 
   De Heer is goed geweest voor mij. 
 

Zegen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


