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  LIEDERENBLAD 
Zondag 16 mei 2021 
Morgendienst in het Visnet 
Voorganger: Ds. D. Meijvogel 
Thema:  ’ Dat kan ik niet Heer’ 
  
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 93 :1, 2, 3, 2 en 4 (NB )   
1.De Heer is Koning, Hij regeert altijd, 
omgord met macht, bekleed met majesteit. 
Hij grondvest d'aarde, houdt haar vast in stand. 
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand. 
 
2.Uw troon staat van de aanvang af gesteld 
op vaste pijlers in het oergeweld. 
Rivieren slaan, rivieren slaan, o Heer, 
het water stijgt, het water stijgt steeds meer. 
 
3.Geweldiger dan water en dan wind 
is in de hoogte God die overwint. 
Geweldig is de Here die zijn voet 
plant op de nek van deze watervloed. 
 
4.Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, 
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan. 
Tot sieraad is uw hoge heiligheid 
en in die glans trotseert uw huis de tijd. 
 
Stil gebed  

 
Votum en groet 

 
Lofprijzing: Opwe.355 
U die mij geschapen hebt. 
U wil ik aanbidden als mijn God. 
In voor- of tegenspoed, 
uw liefde doet mij zingen. 
U die mij geschapen hebt, 
U wil 'k danken hoe ik mij ook voel. 
En U gehoorzaam zijn. 
Heer, U bent mijn doel. 
 
Opwek. 356  
Heer, ik wil U prijzen, 
'k hef mijn handen op tot U, Heer. 
U bent alles voor mij, 
en ik verhoog uw heil'ge naam, o Heer. 

  
Heer, ik wil U prijzen, 
'k hef mijn handen op tot U, Heer. 
U bent alles voor mij, 
en ik verhoog uw heil'ge naam. 
Ik verhoog uw heil'ge naam. 
Ik verhoog uw heil'ge naam, o Heer. 

 

Geboden  
 

Lied 825 :1,5 en 8 (NLB2013) 
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. 

 

Gebed  
 

Lezing door een gemeentelid   
 

Bijbellezingen: Exodus 4 :10-17 
                                 en Matheus 9 :35-38 

     Tekst: Exodus 4 :13 
 
Psalm 85 :3 en 4 (OB) 
3.Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u 
geeft;  

    Hij spreekt gewis tot elk, die voor Hem leeft,  
    Zijn gunstgenoot, van blijden troost en vreê,  

Mits hij niet weer op 't spoor der dwaasheid 
treê.  
Voorwaar, Gods heil is reeds nabij 't 
geslacht,  

    Hetwelk Hem vreest en Zijne hulp verwacht;  
    Opdat er eer in onzen lande woon',  
    En zich aldaar op 't luisterrijkst vertoon'.  
 

4.Dan wordt genâ van waarheid blij 
ontmoet,  

    De vrede met een kus van 't recht gegroet; 
    Dan spruit de trouw uit d' aarde blij omhoog, 
    Gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog;  

Dan zal de HEER' ons 't goede weer doen 
zien; 
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Dan zal ons 't land zijn volle garven biên.  
Gerechtigheid gaat voor Zijn aangezicht, 
Hij zet z' alom, waar Hij Zijn treden richt.  

 
Filmpje van de kindernevendienst 
 
Preek  ’ Dat kan ik niet Heer’ 

Opwek. 770 (Ik zal er zijn)                                          
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn 
naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten: 
1e Gehandicaptenproject 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Hemelhoog 211 :1,2 en 5 
1.De dag van onze Vorst brak aan. 
Zie, Gods gezalfde Koning 
gaat tot zijn hemelwoning. 
Hoe zal Hij in zijn schoonheid staan, 
omstraald van morgenlicht 
voor ’s Vaders aangezicht. 
 
2.Hij heeft, van dood en graf ontdaan, 
het leven weergenomen. 
Nu is zijn uur gekomen; 
Gods paradijs zal opengaan 
 

en heel de hemel wijd 
weerkaatst zijn heerlijkheid. 

 
5.O Heer, die onze Koning zijt, 
laat niets uw rijk verhind’ren, 
en open voor uw kind’ren 
de poorten van uw woning wijd. 
Laat, met uw feestkleed aan 
ons tot uw bruiloft gaan. 
 
Zegen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


