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  LIEDERENBLAD 
Zondag 20 juni 2021  
Morgendienst in het Visnet 
Voorganger: Ds. C. van Dam 
Thema:  Komt Jezus ooit de Tesla tegen die 
SpaceX de ruimte in heeft  geschoten?                                                   
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 150 :1 en 2 (NB) 
1.Looft God, looft Hem overal. 
Looft de Koning van 't heelal 
om zijn wonderbare macht, 
om de heerlijkheid en kracht 
van zijn naam en eeuwig wezen. 
Looft de daden, groot en goed, 
die Hij triomferend doet. 
Hem zij eer, Hij zij geprezen. 
 
2.Hef, bazuin, uw gouden stem, 
harp en fluit, verheerlijkt Hem! 
Cither, cimbel, tamboerijn, 
laat uw maat de maatslag zijn 
van Gods ongemeten wezen, 
opdat zinge al wat leeft, 
juiche al wat adem heeft 
tot Gods eer.Hij zij geprezen. 
 
Stil gebed  

 
Votum en groet 

 
Lofprijzing: Lied 538 :1 en 4 (LB2013)  
1.Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is leven van genade 
buiten de eeuwigheid, 
is leven van de woorden 
die opgeschreven staan 
en net als Jezus worden 
die 't ons heeft voorgedaan. 
 
4.Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden 
die naar het leven leidt; 
de mensen niet verlaten, 
Gods woord zijn toegedaan, 
dat is op deze aarde 
de duivel wederstaan. 
 
Opwek. 617 
Een machtig Maker 
formeerde mijn hart. 
Hij nam voor de tijd begon 
mijn leven in zijn hand. 

  
Hij kent mijn naam, 
Hij weet zelfs wat ik denk. 
Hij ziet mijn stil verdriet 
en hoort mij als ik roep. 
  
Ik heb een Vader, 
Hij noemt mij zijn kind. 
Hij laat mij nooit alleen, 
waarheen ik ook zal gaan. 
  
Hij kent mijn naam, 
Hij weet zelfs wat ik denk. 
Hij ziet mijn stil verdriet 
en hoort mij als ik roep. 
  
Hij kent je naam, 
Hij weet zelfs wat je denkt. 
Hij ziet jouw stil verdriet 
en luistert als je roept, 
en luistert als je roept. 

 
Geboden  

 
 Opwek. 328 

Heer, ontferm U over ons. 
Kom en heel ons land. 
Reinig met uw vuur. 
Raak ons nu aan. 
Wij buigen neer en 
roepen tot U, Heer. 
O Heer, ontferm U over ons, 
o Heer, ontferm U over ons, 
o Heer, ontferm U over ons. 

 
Gebed 

 
Lezing door gemeentelid 

 
Bijbellezing: Hand 2 : 29 - 36 ;  
Efez. 2 : 4 - 7 en Efez. 4 : 8 – 10 

 
Lied 663 :1 (LB2013) 
1.Al heeft Hij ons verlaten, 
Hij laat ons nooit alleen. 
Wat wij in Hem bezaten 
is altijd om ons heen 
als zonlicht om de bloemen 
een moeder om haar kind. 
Teveel om op te noemen 
zijn wij door Hem bemind. 
 
Filmpje kindernevendienst 

 
Kinderen gaan KND. 
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  LIEDERENBLAD 
 
Preek:  
 
Lied 663 :2 (LB2013) 
2.Al is Hij opgenomen, 
houd in herinnering, 
dat Hij terug zal komen, 
zoals Hij van ons ging. 
Wij leven van vertrouwen, 
dat wij zijn majesteit 
van oog tot oog aanschouwen 
in alle eeuwigheid. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten 
1e werk van diaconie 
2e kerk en eredienst 
 
Slotlied :Psalm 93 :1,3 en 4 (OB) 
1.De HEER' regeert; de hoogste Majesteit,  
Bekleed met sterkt', omgord met heerlijkheid,  
Bevestigt d' aard' en houdt door Zijne hand  
Dat schoon gebouw onwankelbaar in stand.  
 
3.Maar, HEER', Gij zijt veel sterker dan 't geweld  
Der waat'ren, dien Uw almacht palen stelt  
De grote zee zwijgt op Uw wenk en wil,  
Hoe fel zij bruis', hoe fel zij woede, stil.  
 
4.Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan;  
Al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan.  
De heiligheid is voor Uw huis, o HEER',  
Eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer.  
 
Zegen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


