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  LIEDERENBLAD 
Zondag 18 juli 2021  
Morgendienst in het Visnet 
Voorganger: Ds. J.S.Telgenhof 
Thema: “Missio Dei” 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 75 :1 en 7 (NB) 
1.U alleen, U loven wij, U loven wij, onze Heer,  
want uw naam zo rijk van eer  
is tot onze vreugd nabij.  
Men vertelt in heel het land  
al de wondren van uw hand.  
 
7.God is 't die ik loven zal,  
ik loven zal als mijn Heer.  
Ik vermeld zijn roem en eer,  
ik bewerk der bozen val.  
Al wie in Gods recht gelooft,  
gaat met opgeheven hoofd.  
 
Stil gebed  

 
Votum en groet 

 
Lofprijzing: Joh. de Heer 60 
Refrein: 
'k Ben een koninklijk kind 
door de Vader bemind, 
en Zijn oog rust zo teder op mij! 
Als de daag'raad straks gloort, 
de bazuin wordt gehoord, 
roept Hij mij om te staan aan Zijn zij! 

  
2.'k Ben een koninklijk kind, 
niet slechts dienstknecht of vrind, 
'k ben gekocht met het bloed van mijn Heer! 
En dat bloed geeft mij recht, 
meer te zijn dan een knecht, 
'k ben Gods kind, dat verblijdt mij zo zeer. 

  
Refrein: 
'k Ben een koninklijk kind 
door de Vader bemind, 
en Zijn oog rust zo teder op mij! 
Als de daag'raad straks gloort, 
de bazuin wordt gehoord, 
roept Hij mij om te staan aan Zijn zij! 

  
3.'k Ben een koninklijk kind, 
dat zijn vreugd daar in vindt, 
God te loven met juub'lende stem! 
Tot ik sta voor de poort, 
van het hemelse oord, 
waar ik zijn zal voor eeuwig met Hem! 

  
Refrein: 

 
ELB376 :1 en 2 (Abba,Vader) 
1.Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn. 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 

 
2.Abba, Vader, laat mij zijn, 
slechts voor U alleen. 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d'uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn, 
slechts van U alleen. 

 
Geboden  

 
 Psalm 7 :1 en 4 (OB) 
:  1.O HEER', mijn God, volzalig Wezen,  
    'k Betrouw op U, wien zou ik vrezen?  
    Red mij hulpvaardig uit den nood,  
    Eer mij mijn vijand breng' ter dood.  
    Geef mij ten roof niet in zijn handen,  
    Die mij, met felle leeuwentanden,  
    Verscheuren zou door wond op wond, 
    Wanneer ik geen verlosser vond. 
 
:  4.Zo zullen zich gehele scharen,  
    Van volk'ren om U heen vergâren  
    Beklim dan, boven dit gewoel,  
    Uw hemeltroon, Uw rechterstoel,  
    De HEER' zal al de volken richten,  
    En 't onrecht voor het recht doen zwichten; 
    Geef dan, o HEER', dat voor elks oog, 
    Mijn recht en vroomheid blijken moog'. 
 

Gebed 
 

Lezing door gemeentelid 
 

Bijbellezing: Handelingen 16 :1-15 (NBV) 
 
 Psalm 98 :1 en 4 (NB) 
 1.Zingt een nieuw lied voor God den Here, 
   want Hij bracht wonderen tot stand. 
   Wij zien Hem heerlijk triomferen 
   met opgeheven rechterhand. 
   Zingt voor den Heer, Hij openbaarde 
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  LIEDERENBLAD 
bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
   
4.Laat alle zeeën, alle landen 
Hem prijzen met een blij geluid. 
Rivieren klappen in de handen, 
de bergen jubelen het uit. 
Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
Hij komt, o volken weest verblijd, 
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
zijn heil en zijn gerechtigheid. 
 
Filmpje kindernevendienst 
 
Kinderen gaan KND. 
 
Preek: : “Missio Dei” 
 
Opwek. 276 
Laat heel de wereld het zien, 
maak de volk'ren weer blij 
door de klank van zijn stem. 
Heuvels en dalen breek uit! 
Kom en juich, zing het luid! 
Klap je handen voor Hem! 

  
Refrein: 
Liefde en recht zal Hij brengen op aard', 
een eeuwige heerschappij. 
In onze hand ligt een 
tweesnijdend zwaard. 
't Woord van de waarheid  
maakt vrij. Het maakt vrij. 

  
Laat heel de wereld het zien, 
maak gevangenen vrij, 
breng de eenzamen thuis. 
Heel satans bolwerk stort neer, 
door 't gebed tot de Heer, 
door de kracht van het kruis. 

  
(refrein) 

  
Laat heel de wereld nu staan 
vol ontzag voor zijn naam, 
zing het lied dat Hem eert. 
Wees niet meer stil, zeg het voort 
tot de wereld het hoort: 
Jezus regeert! 

  
(refrein) 
 
 
Collecten 

Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten 
1e Werk van de diaconie 
2e kerk en eredienst 
 
Slotlied : OTH.311.  
Halleluja, eeuwig dank en ere, 
Lof, aanbidding, wijsheid, kracht, 
word' op aard' en in de hemel, Here, 
voor uw liefd' U toegebracht! 
Vader, sla ons steeds in liefde gade; 
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade; 
uw gemeenschap, Geest van God, 
amen, zij ons eeuwig lot. 
 
Zegen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


