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  LIEDERENBLAD 
Zondag 6 juni 2021  
Morgendienst in het Visnet 
Voorganger: Prof. B.J. G. Reitsma 
Thema:   
  
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 33 :1 en 2 (OB) 
1.Zingt vrolijk, heft de stem naar boven,  
Rechtvaardigen, verheft den HEER'. 
Het past oprechten, God te loven; 
Zingt Zijnen groten Naam ter eer.  
Prijst Hem in uw psalmen,  
Met de schoonste galmen;  
Roept Zijn weldaân uit. 
Laat de keel zich paren,  
Met den klank der snaren; 
Looft Hem met de luit. 
 
2.Roemt nu met nieuwe lofgezangen  
De nieuwe blijken van Zijn gunst.  
Het speeltuig moet dien toon vervangen. 
Heft vrolijk aan, wijdt Hem uw kunst.  
Alles moet Hem eren,  
Want het woord des HEEREN,  
't Richtsnoer Zijner daân, 
Is volmaakt rechtvaardig, 
Al onz' achting waardig; 
Eeuwig zal 't bestaan.  
 
Stil gebed  

 
Votum en groet 

 
Lofprijzing: Gez.451 :1 en 2 (LB73) 
1.Alle roem is uitgesloten 
onverdiende zaligheên 
heb ik van mijn God genoten, 
'k roem in vrije gunst alleen! 
Ja, eer ik nog was geboren, 
eer Gods hand, die alles schiep, 
iets uit niet tot aanzijn riep, 
heeft zijn liefde mij verkoren: 
God is liefd', o englenstem, 
mensentong, verheerlijkt Hem! 

  
2.Alzo lief had God de wereld, 
dat Hij zijn geliefde Zoon 
voor de afgevallen wereld 
overgaf aan smaad en hoon. 
Ja, toen wij nog zondaars waren, 
schonk de Vader ons genâ, 
leed de Zoon op Golgotha, 
stierf voor ons, die zondaars waren: 
 

God is liefd', o englenstem, 
mensentong verheerlijkt Hem! 
 
Opwek. 298  
Hosanna, hosanna, 
hosanna in de hoge. 
Hosanna, hosanna, 
hosanna in de hoge. 
Heer, ons hart is vol lof. 
Wij verhogen uw naam. 
Wees verheven, o Heer mijn God, 
hosanna in de hoge. 

  
Glorie, glorie, 
glorie voor de Koning. 
Glorie, glorie, 
glorie voor de Koning. 
Heer, ons hart is vol lof. 
Wij verhogen uw naam. 
Wees verheven, o Heer mijn God, 
glorie voor de Koning. 
 
Geboden 
 
Opwek. 176 (Sela) 
U bent mijn schuilplaats Heer, 
U vult mijn hart steeds weer 
met een verlossingslied. 
Telkens als ik angstig ben, 
steun ik op U. 
Ik vertrouw op U. 
Als ik zwak ben, ben ik sterk 
in de kracht van mijn Heer. 
 
Gebed 
 
Lezing door gemeentelid 
 
Bijbellezing: Rom. 7 :5,6 en  8 :1- 4 
en Rom. 9 :30 - 10:3  
 
Hemelhoog 486 (Laat ons Christus zien) 
1.Bewerk ons hart, o God, 
maak het goede grond. 
Help ons te ontvangen 
wat U spreekt tot ons. 
Plant uw woord diep in ons hart; 
geef het rijke vrucht. 
Leid ons in uw waarheid, Heer; 
geef dat twijfel vlucht. 
 
[refrein] 
Laat ons zien, laat ons Christus zien. 
Laat uw glorie ons beschijnen 
als uw woord gepredikt wordt. 
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  LIEDERENBLAD 
En laat ieder hart belijden: 
Hij is Heer! 
 
2.Uw woord is levend, licht 
voor ons verduisterd hart; 
draagt ons door verleiding heen, 
wijst ons steeds uw pad. 
Uw woord is brood voor onze ziel, 
vrijheid voor de slaaf; 
geeft ons wijsheid, voedt ons op. 
Heer, spreek tot ons vandaag. 
  
Waar zouden wij gaan, Heer? 
Waar zouden wij gaan? 
U hebt de woorden van eeuwig leven. 
Waar zouden wij gaan, Heer? 
Waar zouden wij gaan? 
U hebt de woorden van eeuwig leven. 
Laat ons zien, laat ons Christus zien. 
 
Filmpje kindernevendienst 
 
Preek 

 
Gezang 305 :1 en 2 (LB1973) 
1.Waar God de Heer zijn schreden zet 
daar wordt de mens, van dwang gered, 
weer in het licht geheven. 
Als 's Heren woord weerklinkt met macht 
wordt aan het volk dat Hem verwacht 
de ware troost gegeven. 
Zijn Geest weerstaat de valse schijn 
en schrijft in harten het geheim 
van 's Vaders grote daden. 
Zo leven wij om Christus' wil 
te allen tijd gerust en stil 
alleen van zijn genade. 

  
2.O Heer, uw onweerstaanbaar woord 
drijft rusteloos de eeuwen voort 
wat mensen ook verzinnen. 
En waar de weg onvindbaar scheen 
mochten wij door geloof alleen 
de tocht opnieuw beginnen. 
Gij hebt de vaderen bevrijd 
en uit het diensthuis uitgeleid 
naar 't land van melk en honing. 
Hervorm, herschep ook ons geslacht, 
opdat het door de wereldnacht 
de weg vindt naar uw woning. 
 

Dankgebed en voorbeden 
 
 
 

Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
3. Evangel. Werkverband Gerf. bond 
 
Slotlied:  Psalm 89 :1 en 7 (OB) 
1.'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên;  
Uw waarheid t' allen tijd, vermelden door mijn reên.  
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen  
Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen;  
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,  
Zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken.  
 
7.Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort!  
Zij wand'len, HEER', in 't licht van 't Godd'lijk 
Aanschijn voort; 
Zij zullen in Uw Naam zich al den dag verblijden; 
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt 
hen in 't lijden, 
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,  
Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord 
verhogen. 
 
Zegen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


