
 
 

 
 

 1 

  LIEDERENBLAD 
Zondag 4 juli 2021  
Morgendienst in het Visnet 
Voorganger: Ds. W. H. Den Hartog 
Thema:   
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Lied 280 :1,5 en 6 (Liedboek 2013)  
1.De vreugde voert ons naar dit huis 
waar ’t woord aan ons geschiedt. 
God roept zijn naam over ons uit 
en wekt in ons het lied. 
 
5.Onthul ons dan uw aangezicht, 
uw naam, die mét ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht, 
uw voorbedachte raad. 
  
6.Vervul ons met een nieuw verstaan 
van ’t woord, waarin Gij spreekt 
en reik ons zelf als leeftocht aan 
het brood, dat Gij ons breekt. 
 
Stil gebed  

 
Votum en groet 

 
Lofprijzing: Gezang 429 :1 en 3 (LB1973) 
1.Wie maar de goede God laat zorgen 
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar, 
is bij Hem veilig en geborgen, 
die redt Hij godlijk, wonderbaar: 
wie op de hoge God vertrouwt, 
heeft zeker op geen zand gebouwd. 
 
3.Treed vrolijk voort op 's Heren wegen, 
neem zijn gebod getrouw in acht. 
't Wordt eindlijk alles u ten zegen, 
wanneer gij daarop biddend wacht. 
En wie gelovig op Hem ziet, 
weet zeker, Hij verlaat ons niet. 
 
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  

 
 Psalm 42 :3 en :1 (NB) 
 3.Hart onrustig, vol van zorgen, 
   vleugellam geslagen ziel, 
   hoop op God en wees geborgen. 
   Hij verheft wie nederviel. 
   Eens verschijn ik voor den Heer, 
   vindt mijn ziel het danklied weer. 
   Hij mijn God, Hij heeft mijn leven 
   dikwijls aan de dood ontheven. 

 
 1.Evenals een moede hinde 
   naar het klare water smacht, 
   schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
   die ik ademloos verwacht. 
   Ja,ik zoek zijn aangezicht, 
   God van leven,God van licht. 
   Wanneer zal ik Hem weer loven, 
   juichend staan in zijn voorhoven? 

 
Gebed 

 
Lezing door gemeentelid 

 
Bijbellezing: Handelingen 16 :11-15 

 
Weerklank 197   
1.In vuur en vlam zet ons de Geest  
gegeven op het Pinksterfeest, 
ten leven op ons uitgestort 
hoor hoe Gods kerk geboren wordt!  
  
2.Wie door dit vuur wordt aangeraakt  
en uit het ongeloof ontwaakt, 
beleeft – God lof! – een ommekeer,  
de dag van de verrezen Heer.  
 
3.Wie op het rijk van Christus hoopt  
ontvangt de Geest en wordt gedoopt 
God heeft uw zonden weggedaan, 
een nieuwe mens is opgestaan!  

 
 

Filmpje kindernevendienst 
 

Kinderen gaan KND. 
 

Preek:  
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  LIEDERENBLAD 
Psalm 133 :1,2 en 3 (OB) 
1.Ai, ziet, hoe goed, hoe lief'lijk is 't, dat zonen 
Van 't zelfde huis, als broeders samen wonen, 
Daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd; 
't Is als de zalf op 's Hogepriesters hoofd, 
De zalf, waarmee hij is aan God gewijd, 
Die door haar reuk het hart verblijdt. 
 
2.Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen,  
Als d' olie, die, van Arons hoofd gedropen, 
Zijn baard en klederzoom doortrekt; 
Z' is als de dauw, die Hermons kruin bedekt, 
Die Sions top met vruchtbaar vocht besproeit, 
En op zijn bergen nedervloeit. 
 
3.Waar liefde woont, gebiedt de HEER' den 
zegen: 
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil 
verkregen, 
En 't leven tot in eeuwigheid.  
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten 
1e Oude Synagoge (Harderwijk) 
2e kerk en eredienst 
 
Slotlied : Joh.de H. 928 (Ga nu heen in vrede) 
Ga nu heen in vrede,  
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden  
samen met elkaar. 
Aan uw daag'lijks leven,  
uw gezin, uw werk, 
wilt u daaraan geven,  
dan bent u Gods kerk. 
Ga nu heen in vrede,  
ga en maak het waar. 

  
Ga nu heen in vrede,  
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden  
samen met elkaar. 
Neem van hieruit vrede,  
vrede mee naar huis, 
dan is vanaf heden  
Christus bij u thuis. 
Ga nu heen in vrede,  
ga en maak het waar. 
 

Zegen  
 
 
 
 

 
 
 
 
 


