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  LIEDERENBLAD 
Zondag 1 augustus 2021  
Morgendienst in het Visnet 
Voorganger: Ds. W.H.B. ten Voorde 
Thema:  
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Opwek. 167 
Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer. 

  
Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
En zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 

  
Prijst de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
't Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 
 
Stil gebed  

 
Votum en groet 

 
Lofprijzing: Opwek. 790 
God is mijn Herder, die mij weidt 
In groene velden vind ik rust 
Hij gaat mij voor naar stille wateren 
Zijn goedheid verkwikt mijn ziel 
 
Heer, ik vertrouw op U alleen 
Heer, ik vertrouw op U alleen 
Want uw trouw en goedheid volgen mij 
Genade leidt mij naar huis 
 
Hij leidt mijn voeten in het spoor 
Van recht en waarheid, tot zijn eer 
Hij zalft mijn hoofd en schenkt mijn beker vol 
Een feestmaal staat voor mij klaar 
 

Heer, ik vertrouw op U alleen 
Heer, ik vertrouw op U alleen 
Want uw trouw en goedheid volgen mij 
Genade leidt mij naar huis 

  
Al moet ik door een donker dal 
Ook dan vrees ik de boze niet 
Want U bent bij mij en uw stok en staf 
Vertroosten mij steeds opnieuw 

 
Heer, ik vertrouw op U alleen 
Heer, ik vertrouw op U alleen 
Want uw trouw en goedheid volgen mij 
Genade leidt mij naar huis 
Heer, ik vertrouw op U alleen 
Heer, ik vertrouw op U alleen 
 
Want uw trouw en goedheid volgen mij 
Genade leidt mij naar huis 
Want uw trouw en goedheid volgen mij 
Genade leidt mij naar huis 
Genade leidt mij naar huis 

 
Hemelhoog 548 
Breng dank aan de Eeuwige, 
breng dank aan de Heilige, 
breng dank aan onze Vader, 
die ons Jezus zond. 
Breng dank aan de Eeuwige, 
breng dank aan de Heilige, 
breng dank aan onze Vader, 
die ons Jezus zond. 

 
[refrein] 
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk, 
zegt de arme: ik ben rijk, 
om wat de Here heeft gedaan voor ons. 
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk, 
zegt de arme: ik ben rijk, 
om wat de Here heeft gedaan voor ons. 
Breng dank. 

 
Geboden  

 
Hemelhoog 533 
1.Geef ons uw vrede in deze stilte. 
Breng onze onrust tot rust. 

 
2.Geef ons uw vreugde in deze stilte. 
Breng onze onrust tot rust. 

 
3.Geef ons uw zegen in deze stilte. 
Breng onze onrust tot rust. 
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  LIEDERENBLAD 
Gebed 
 
Lezing door gemeentelid 
 
Bijbellezing: 2 Kronieken 7 :11 - 22 
 
Kinderen gaan KND. 
 
Psalm 9 :1,2 en 5 (NB) 
1.Met heel mijn hart zing ik uw eer, 
prijs ik uw wonderwerken, Heer. 
Ik wil mij in uw naam verblijden, 
U, hoogste God, mijn psalmen wijden. 
 
2.Mijn vijand, dreigend opgesteld, 
ligt door uw aanblik neergeveld. 
Gij zijt ten rechterstoel gestegen 
om recht en onrecht af te wegen. 
 
5.Heer, Gij bewaart wie tot U vliedt. 
Die U vertrouwt, verlaat Gij niet. 
Een burcht voor wie in nood verkeren, 
een vaste burcht is onze Here. 
 
Preek: :  
 
Psalm 85 :2 en 3 (OB) 
2.Heeft dan, o HEER', Uw gramschap nimmer 
end,  
Zal z' eind'lijk niet eens worden afgewend; 
Of zal Uw toorn ook op ons nakroost woên?  
Zult G' uit den dood ons niet herleven doen,  
Opdat Uw volk zich weer in U verblij'.  
Dat toch, o HEER', Uw goedheid ons bevrij'. 
Geef ons Uw heil, en red door Uwe hand,  
Uit vrije gunst, het zuchtend vaderland.  
 
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'.  
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten 
1e Werk van de diaconie 
2e kerk en eredienst 
 

 
 
 

Slotlied : OTH. 315 
1.Heer, uw licht en uw liefde schijnen. 
Waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. 
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
  
Refrein: 
Kom, Jezus kom, 
vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, laat uw heil 
heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: 
dat het licht overwint. 
  
2.Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. 
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
  
(Refrein) 
  
3.Staan wij oog in oog met U Heer. 
Daalt uw stralende licht op ons neer. 
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
  
(Refrein) 

 
Zegen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


