
 
 

 
 

 1 

  LIEDERENBLAD 
Zondag 27 juni 2021  
Morgendienst in het Visnet 
Voorganger: Kand. B. van Dieren 
Thema:  Ben ik nu dood of levend?                                                   
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 100 :1,3 en 4 (OB) 
1.Juich aarde ,juich alom den HEER', 
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 
Komt, nadert voor Zijn aangezicht; 
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 
 
3.Gaat tot Zijn poorten in met lof, 
Met lofzang in Zijn heilig hof; 
Looft Hem aldaar met hart en stem; 
Prijst Zijnen Naam, verheerlijkt Hem. 
 
4.Want goedertieren is de HEER'; 
Zijn goedheid eindigt nimmermeer; 
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht  
Tot in het laatste nageslacht. 
 
Stil gebed  

 
Votum en groet 

 
Lofprijzing: Lied 275a :1,2 en 3 (LB2013)    
1.Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
en hoe onzegbaar ons nabij. 
Gij zijt gestadig met ons bezig, 
onder uw vleugels rusten wij. 
  
2.Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 
niet hoog en breed van ons vandaan. 
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden 
dat Gij dit lied wel zult verstaan. 
  
3.Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
en niemand heeft U ooit gezien. 
Maar wij vermoeden en geloven 
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 
  
Opwek. 181 (Majesteit) 
Majesteit, groot is zijn majesteit; 
lof zij Jezus en glorie, hulde en eer. 
Majesteit, God, die de zijnen leidt. 
Vanaf zijn troon vestigt de Zoon 
zijn heerschappij. Dus verhoog, 
maak eeuwig groot de naam van Jezus. 
Volk van God kom en breng lof 
aan Jezus, de Koning. 
Majesteit, groot is zijn majesteit; 
dwars door de dood werd Hij verhoogd, 
Jezus regeert! 

 
Geboden  

 
 OTH.255 (Door de wereld gaat een woord) 

1.Door de wereld gaat een woord 
en het drijft de mensen voort: 
'Breek uw tent op, ga op reis, 
naar het land dat Ik u wijs.' 
  
Refrein: 
Here God, wij zijn vervreemden 
door te luist'ren naar uw stem. 
Breng ons saam met uw ontheemden 
naar het nieuw Jeruzalem. 
  
2.Door de wereld gaat een stoet 
die de ban brak van het bloed. 
Die bij wat op aarde leeft 
nu geen burgerrecht meer heeft. 
  
(Refrein) 
  
3.Menigeen ging zelf op pad 
daar hij thuis geen vrede had. 
Eeuwig heimwee spoort hem aan 
laat ook hem het woord verstaan. 
  
(Refrein) 
  
4.Door de wereld klinkt een lied 
tegen angsten en verdriet, 
tegen onrecht, tegen dwang 
richten pelgrims hun gezang. 
  
(Refrein) 
  
5.Velen, die de moed begaf 
blijven staan, of dwalen af. 
Hunk'rend naar hun oude land. 
Reisgenoten, grijp hun hand. 
  
(Refrein) 
  
6.Door de wereld gaat een woord 
en het drijft de mensen voort: 
'Breek uw tent op, ga op reis 
naar het land, dat Ik u wijs.' 
  
(Refrein) 
 
Gebed 

 
Lezing door gemeentelid 

 
Bijbellezing: Galaten 2 :15 - 21 



 
 

 
 

 2 

  LIEDERENBLAD 
 
Lied 329  LB73 (Grote God) 
1.Grote God, Gij hebt het zwijgen 
met uw eigen, met uw lieve stem verstoord. 
Maak de weg tot U begaanbaar, 
wees verstaanbaar;  
spreek Heer, uw gemeente hoort. 

  
2.Heer, uw boodschap staat geschreven, 
ons ten leven, 
maak uw schrift het levend woord. 
Zie het boek van uw behagen 
opgeslagen; 
spreek Heer, uw gemeente hoort. 

  
3.Roep ons uit de doodse dalen 
waar wij dwalen, 
door een vreemde stem bekoord. 
Breng ons naar de heilge stede 
van uw vrede. 
Spreek Heer, uw gemeente hoort. 
 

Filmpje kindernevendienst 
 
Kinderen gaan KND. 
 
Preek:  
 
Opwek.546 (Nabij Gods hoog verheven troon) 
Nabij Gods hoog verheven troon 
is iemand die steeds voor mij pleit; 
Hij is volmaakt, Gods eigen zoon  
en Priester tot in eeuwigheid. 

  
Mijn naam, geschreven in zijn hand, 
bewaart Hij eeuwig in zijn hart; 
ik weet: geen aanklacht  
houdt meer stand, 
wanneer mijn redder pleit voor mij, 
wanneer mijn redder pleit voor mij. 

  
Al klaagt de satan mij steeds aan, 
terwijl hij wijst op al mijn schuld, 
ik kijk omhoog en zie Hem staan 
die alles voor mij heeft vervuld. 

  
Omdat Hij al mijn zonden droeg  
en door zijn bloed ben ik nu vrij, 
want Jezus’ offer was genoeg  
voor Gods vergeving ook voor mij, 
voor Gods vergeving ook voor mij. 

  
Ja, Hij is mijn gerechtigheid, 
want zie, het Lam is opgestaan! 
 

Hij troont als Heer der heerlijkheid, 
wiens liefde eeuwig zal bestaan. 

  
Ik leef in Hem en Hij in mij; 
zo één met Hem sterf ik niet meer; 
eens zal ik zitten aan zijn zij, 
mijn Jezus, Redder en mijn Heer. 
Na deez' ellende ons bereid 
een leven in de eeuwigheid! Amen. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten 
1e werk van diaconie 
2e kerk en eredienst 
 
Slotlied : Joh.de H. 37 
De Heer is God en niemand meer: 
verheerlijkt Hem, gij vromen! 
Wie is als aller scheps’len Heer 
zo heerlijk, zo volkomen? 
De Heer is groot, zijn naam is groot, 
de luister zijner deugden groot, 
oneindig groot zijn wezen. 
 
Zijn troon omringt een glansrijk licht, 
te schitt’rend voor onz’ ogen. 
Zelfs eng’len dekken ‘t aangezicht, 
aanbidden neergebogen. 
Der heem’len boog omvat Hem niet, 
Hij is onzichtbaar, ‘t schepsel ziet 
Hem enkel in zijn werken. 
 
Zegen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


