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  LIEDERENBLAD 
Zondag 13 juni 2021  
Morgendienst in het Visnet 
Viering Heilig Avondmaal 
Voorganger: Ds. H. Brandsen 
Thema:  “ uitgenodigd en gekleed ” 
 
 Welkom/ afkondigingen 
 
Opwek. 236 (Heilig, heilig, heilig) 
Heilig, heilig, heilig, 
Here God almachtig 
vroeg in de morgen 
wordt U mijn zang gewijd. 
Heilig, heilig, heilig, 
liefdevol en machtig, 
drieënig God, die één in wezen zijt. 

  
Heilig, heilig, heilig, 
Gij blijft ons verborgen, 
wijl' voor zondig' ogen 
uw glans verdwijnt in nacht. 
Gij alleen zijt heilig, 
geen is uws gelijke, 
volmaakt in liefde, heiligheid en macht! 

  
Heilig, heilig, heilig! 
Here God almachtig, 
heel de schepping prijst U 
in aard' en hemel wijd. 
Gij alleen zijt heilig, 
liefdevol en machtig, 
drieënig God, die één in wezen zijt. 
 
Stil gebed  

 
Votum en groet 

 
Lofprijzing: Psalm 42 :1 
1.'t Hijgend hert, der jacht ontkomen,  
Schreeuwt niet sterker naar 't genot  
Van de frisse waterstromen,  
Dan mijn ziel verlangt naar God.  
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER';   
God des levens, ach, wanneer  
Zal ik naad'ren voor Uw ogen,  
In Uw huis Uw Naam verhogen? 
 
Opwek. 705 
Aan de maaltijd wordt het stil, 
als de Meester knielen wil, 
en vol liefde als een knecht 
elk apart de voeten wast 
en zegt: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 

Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij, 
als je Mij gaat volgen. 
  
Refrein: 
Toon mijn liefde aan de ander, 
dien de ander, 
zo heb Ik ook jou liefgehad. 
  
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, 
dien de ander, 
zo heb Ik ook jou liefgehad. 
  
In de wereld wordt het stil, 
als wij doen wat Jezus wil 
en gaan dienen als een knecht, 
zoals Hij ons heeft gezegd. 
Hij zei: 
  
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij, 
als je Mij gaat volgen. 
  
(refrein) 
 
Gebed 
 
Lezing door gemeentelid 
 
Bijbellezing: Matth. 22 : 1 - 14 
 
OTH.296 :3 
3.De Heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt, 
doet aan Gods Kerk zijn heilgeheimen weten; 
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, 
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten; 
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land 
als Gods gezant. 
 
Filmpje kindernevendienst 
 
Preek “ uitgenodigd en gekleed ” 
 
Psalm 79 :5 (NB) 
5.O Heer, wij zijn het volk door U verkoren, 
wij zijn de schapen die uw roepstem horen, 
Gij, onze herder, zult ons veilig leiden 
aan stille waatren en in groene weiden. 
Geslacht meldt aan geslacht/ uw goedheid en uw 
kracht  
de grootheid van uw daden.    
Zo gaat een blinkend spoor /van lof de eeuwen door. 
Wij prijzen uw genade. 
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Geloofsbelijdenis  
 
Gezang 51 (LB1973) 
1.Lieve Heer, Gij zegt `kom' en ik kom, - 
want mijn leven is onder de macht gesteld 
van de Heer die mijn dagen en nachten telt 
en de Heer zegt `kom' en ik kom. 

  
2.O mijn God, Gij zegt `ga' en ik ga, 
Gij zegt `ga' en ik ga, laat mij niet alleen, 
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij 
heen, wees de adem waaruit ik ontsta. 

  
3.Want o Heer, ik zeg `kom' en Gij komt, 
ik zeg `kom' en Gij komt en uw bloed wordt wijn 
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn 
en uw naam wordt een lied in mijn mond. 
 
Lezing Avondmaal formulier 
 
OTH. 295 :1,2 en 5 
1.Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet, 
wil mij vergeven wat ik U misdeed; 
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht, 
maar troost mij met uw woord: het is volbracht. 

  
2.Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis, 
het heilig feest van uw gedachtenis; 
schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet 
in 't teken van uw lichaam en uw bloed. 

  
5.Nu ik mijn hand strek naar 't gebroken brood 
en neem de beker, die Gij zelf mij boodt, 
hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij; 
berg me in uw liefde, Heer, en zegen mij. 
 
Viering Heilig Avondmaal 
 
OTH.295 :6 
6.U wil ik danken, grote Levensvorst; 
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst. 
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer; 
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten: 
1e Project 10 27 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied:  Psalm 73 :9 en 10 (NB) 
9.Nu blijf ik bij U altijd,   
God die mij troost, die bij mij zijt, 
mijn twijfel stilt en mijn  verlangen, 

   die mij in liefde houdt omvangen. 
   Gij neemt mij bij de rechterhand, 
   Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand, 
   uw wijsheid is het die mij leidt 
   en eenmaal kroont met heerlijkheid. 
 

10.Wien heb ik in den hemel, Heer, 
    behalve U, mijn troost en eer? 
    Wat kan op aarde mij bekoren? 
    Alleen bij U wil ik behoren. 
    Al zou mijn vlees en hart vergaan, 
    toch zal ik, God, voor U bestaan, 
    wien ik mijn leven toevertrouw, 
    Gij zijt de rots waarop ik bouw. 
 

Zegen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


