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  LIEDERENBLAD 
Zondag 25 juli 2021  
Morgendienst in het Visnet 
Voorganger: Dr. H. de Leede 
Thema:  
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Lied 910 (LB2013) 
1.Soms groet een licht van vreugde 
de christen als hij zingt: 
de Heer is 't die met vleugels 
van liefde hem omringt. 
Loopt alles ons ook tegen, 
Hij zal ons 't goede doen, 
Hij geeft na donk're regen 
een mild en klaar seizoen. 
  
2.Goddank, wij overdenken 
't geheim van onze Heer, 
het heil dat Hij wil schenken, 
dat nieuw is altijd weer. 
Bevrijd van onze zorgen 
begroeten wij de dag 
en vrezen niet de morgen, 
wat hij ook brengen mag. 
  
3.Hij die met heerlijkheden 
de leliën bekleedt, 
zal ook zijn kindren kleden, 
Hij kent ons lief en leed. 
Geen schepsel wordt vergeten, 
Hij houdt het al in stand, 
die vogels geeft te eten, 
Hij voedt ons uit zijn hand. 
  
4.Al zal geen wijnstok dragen, 
geen vijgenboom zijn vrucht, 
al ligt het veld te klagen 
onder een lege lucht, 
God doet zijn hand toch open, 
zijn lof krijgt stem in mij. 
Daar ik op Hem mag hopen, 
ben ik alleen maar blij. 
 
Stil gebed  

 
Votum en groet 

 
Aanvangswoord: Hebr. 4 vers 16 
 
Lofprijzing: Opwek. 815 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid. 

Want alles is door U 
en alles is tot U, 
openbaar aan Uw heerlijkheid. 

Heilig, heilig, heilig is de Heer. 
Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer. 

 Gezang 400 :1,3,9,12 (LB1973) 
1.Almachtige, verheven Heer, halleluja, 
aan U behoort de lof en eer, halleluja. 
Wie kan U loven als Gij zijt, halleluja, 
wij zegenen uw heerlijkheid, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 

 
3.Hij is zo heerlijk in zijn pracht, halleluja, 
verdrijft zo stralende de nacht, halleluja, 
en geeft ons dag aan dag zijn licht, halleluja, 
als af-glans van uw aangezicht, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 

 
9.Geloofd om elk die U bemint, halleluja, 
en tot vergeven is gezind, halleluja, 
in vrede pijn en moeite lijdt, halleluja, 
eens kroont Gij hem met heerlijkheid, 
halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 

 
12.Geloofd, gezegend zijt Gij Heer, 
halleluja, 
wij brengen U de lof en eer, halleluja. 
Wij willen nederig en klein, halleluja, 
de dienaars van uw grootheid zijn, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 

 
Geboden  

 
 Psalm 81 :3 en 4 (LB1973). 

3.Dit is ingezet- als een eeuwig teken 
   Jozef tot een wet,-toen des Heren hand 
   aan Egypteland- machtig is gebleken. 
 

4.God heeft ons gezegd- nooit gehoorde 
dingen. 

   Heilig is 't en recht- nu en t'allen tijd 
   Hem die ons bevrijdt- vrolijk toe te zingen. 
  

Gebed 
 

Lezing door gemeentelid 
 

Bijbellezing: Hebr. 10 vers 19 tot 23 
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  LIEDERENBLAD 
Kinderlied (Lees je bijbel, bidt elke dag) 
Lees je bijbel, bid elke dag, 
Read your bible, pray every day, 
bid elke dag, bid elke dag. 
pray every day, pray every day. 
Lees je bijbel, bid elke dag, 
Read your bible, pray every day, 
dat je groeien mag, 
if you want to grow, 
dat je groeien mag, 
if you want to grow, 
dat je groeien mag. 
if you want to grow. 
Lees je bijbel, bid elke dag, 
Read your bible, pray every day, 
dat je groeien mag. 
if you want to grow. 

  
Kinderen gaan KND. 
 
Psalm 81 :8,9 en 14 (LB1973) 
8.Ik ben HIJ DIE IS;- God wil Ik u wezen. 
Uit de duisternis- van de slavernij 
maakte Ik u vrij;- hebt gij nog te vrezen? 
 
9.Leef uit mijn verbond.- Vraag van Mij 
vrijmoedig. 
Open wijd uw mond.- Al wat u ontbreekt, 
al waar gij om smeekt- geef Ik overvloedig. 
 
14.Keer terug tot Mij- IsraPHel,gij trotse- 
en de woestenij-  zal weer bloeien gaan; 
Ik geef most en graan,- honing uit de rotsen. 
 
Preek: :  
 
Gezang 319 :1,2,3 en 4 (LB1973) 
1.Looft God, die zegent al wat leeft, 
der heemlen Heer is Hij, 
die tussen ons zijn woning heeft. 
Die ver is, is nabij 
 
2.Looft God, Hij stuurt het schip der kerk, 
dat naar de morgen vaart. 
Hij is de hartslag van ons werk, 
Hij houdt het welbewaard. 

  
3.Looft God, zijn vinger wijst ons aan, 
een toren in de tijd, 
dat het ten hemel toe moet gaan, 
en gaat in eeuwigheid. 

  
 
 
 

4.Looft God, want Hij spreekt onze taal, 
Hij troont op onze lof. 
In woord en doop en avondmaal 
houdt Hij bij ons zijn hof. 
  
Dankgebed en voorbeden 

 
Collecten 
1e Werk van de diaconie 
2e kerk en eredienst 

 
Slotlied : Opwek. 123 (Groot is uw trouw) 
Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. 
  
Refrein: 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij 
weer betoond. 
Al wat ik nodig had, 
hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 
  
Gij geeft ons vrede, 
vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
  
(refrein) 

 
Zegen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


