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  LIEDERENBLAD 
Zondag 11 juli 2021  
Morgendienst in het Visnet 
Voorganger: Ds. F. van Velzen 
Thema: ‘Luisterend bidden’ 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Gezang  488a :1,2,3 en 4 
1.Zolang er mensen zijn op aarde, 
zolang de aarde vruchten geeft, 
zolang zijt Gij ons aller Vader, 
wij danken U voor al wat leeft. 

  
2.Zolang de mensen woorden spreken, 
zolang wij voor elkaar bestaan, 
zolang zult Gij ons niet ontbreken, 
wij danken U in Jezus' naam. 

  
3.Gij voedt de vogels in de bomen, 
Gij kleedt de bloemen op het veld, 
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen 
en al mijn dagen zijn geteld. 

  
4.Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, 
Gij redt de wereld van de dood. 
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, 
zijn lichaam is het levend brood. 
 
Stil gebed  

 
Votum en groet 

 
Lofprijzing: Lied 1005 :1,2, 4 en 5 LB.2013  
1.Zoekend naar licht hier in het duister,   
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 
 
refrein 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
  
2.Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 
 
refrein 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
  

 
4.Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Maak ons een huis van levende stenen, 
schuilplaats door U gebouwd. 
 
refrein 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht,  
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
  
5.Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is. 
 
refrein 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 
Joh. de Heer 493 :1,3 en 5 
1.De Heer is mijn Herder!  
'k Heb al wat mij lust.  
Hij zal mij geleiden  
naar grazige weiden.  
Hij voert mij al zachtkens  
aan waat'ren der rust. 
 
3.De Heer is mijn Herder!  
Al dreigt ook het graf.  
Met grimmende kaken,  
geen schrik zal mij naken.  
O, Heer, mij vertroosten  
Uw stok en Uw staf. 
 
5.De Heer is mijn Herder!  
Hem blijf ik gewijd.  
'k Zal immer verkeren  
in 't huis mijnes Heren.  
Zo kroont met haar zegen  
Zijn liefde m' altijd. 
 
Geboden  

 
 Opwek. 343 

Heilige Geest van God, 
vul opnieuw mijn hart. 
Heilige Geest van God, 
vul opnieuw mijn hart. 
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw. 
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart. 
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  LIEDERENBLAD 
Gebed 
 
Lezing door gemeentelid 
 
Bijbellezing: Handelingen 13 :1 - 4 (NBV) 
 
Psalm 62 : 1 en 7 (NB) 
1.Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, van Hem 
verwacht ik altijd weer 
mijn heil,-op Hem toch kan ik bouwen. 
Ik wankel niet, want Hij staat vast; 
mijn toevlucht, als het water wast, 
mijn rots, mijn enige vertrouwen. 
 
7.God stelde eens voor al zijn woord, 
tot tweemaal toe heb ik 't gehoord,- 
nu weet ik, dat Hij alle macht heeft. 
Maar ook dat Gij genadig zijt, 
o Here, die uw volk bevrijdt 
en elk vergeldt wat hij betracht heeft. 

 
Filmpje kindernevendienst 
 
Kinderen gaan KND. 
 
Preek: ‘Luisterend bidden’ 
 
Opwek. 245  
Hier in uw heiligdom, 
dicht bij de troon, 
vraagt uw aanwezigheid 
ons stil te zijn. 
Zo komen wij tot U, 
met heilig ontzag, 
als uw Geest ons trekt tot U. 

  
Rein door uw zuiver bloed, 
met zekerheid 
dat wij geborgen 
in uw liefde zijn. 
Staan wij vrijmoedig hier 
en antwoordt ons hart 
op de roepstem van uw Geest. 

  
Heer, ik wil horen uw zachte stem. 
Laat and're stemmen 
in mij zwijgen. 
Open mijn ogen, Heer 
opdat ik het licht 
van uw aangezicht zal zien. 
 

Dankgebed en voorbeden 
 
 
 

Collecten 
1e Werk van de diaconie 
2e kerk en eredienst 
3e Ondersteuning Ouderenpastoraat  
 
Slotlied : Psalm 67 :3 (OB) 
3.De volken zullen, HEER', U loven; 
O HEER', U loven altemaal,  
Die d' aarde vruchtbaar maakt van boven  
Dat z' ons op haar gewas onthaal'.  
God is ons genegen;   
Onze God geeft zegen  
Hij, die alles geeft, 
Hij zal zijn geprezen,  
Hem zal alles vrezen,  
Wat op aarde leeft.  
 
Zegen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


