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  LIEDERENBLAD 
Zondag 8 augustus 2021  
Morgendienst in het Visnet 
Voorganger: prof. B.J.G. Reitsma 
Thema:  
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Opwek. 654 
Dank U voor deze nieuwe dag  
die ik van U ontvangen mag,  
Heer wat een zegen,  
elke dag opnieuw.  
U geeft uw liefde telkens weer  
en uw genade keer op keer,  
iedere morgen, elke dag opnieuw.   

  
U geeft mij vrede  
die de wereld niet geeft,  
U geeft mij blijdschap  
door uw Heilige Geest.   

  
Refrein: 
Ja, de blijdschap die U mij geeft,  
is meer dan de vreugde  
die de wereld heeft.  
Als de zon schijnt  
en in de donkere nacht;  
de vreugde van U is mijn kracht,  
de vreugde van U is mijn kracht. 
 
Stil gebed  

 
Votum en groet 

 
Lofprijzing: Opwek. 579 (Dank U..) 

Dank U, dank U voor uw kostbare bloed. 
Dank U voor uw offer  
dat ons de vrijheid biedt. 
Dank U, U nam alle schuld van ons af. 
Daarom zingen wij nu  
een overwinningslied, 
een overwinningslied. 

  
Want U opent de weg naar de Vader, 
laat Hem zien, zoals niemand Hem ziet. 
Jezus, dankzij uw trouw en genade 
zingen wij dit vreugdelied. 

  
Als dank voor wat U deed,                  
als dank voor wat U deed,                   
als dank voor wat U deed voor ons,   
leed voor ons, streed voor ons.  
Als dank voor wat U deed,                  
als dank voor wat U deed,                   
 

als dank voor wat U deed voor ons,   
leed voor ons, streed voor ons.               

 

Hemelhoog 323 (All Night, All Day) 
 [refrein] 

All night, all day, 
angels watching over me, my Lord. 
All, night, all day, 
angels watching over me. 

 
1.Day is dying in the west, 
angels watching over me, my Lord. 
Sleep, my child and take your rest, 
angels watching over me. 
refrein] 

 
2.When I lay me down to sleep: 
angels watching over me, my Lord. 
I pray the Lord my soul to keep, 
angels watching over me. 
refrein] 

 
3.If I die before I wake: 
angels watching over me, my Lord. 
I pray the Lord my soul to take, 
angels watching over me. 
refrein] 

 
Geboden  
 
ELB. 83 (Heer Jezus, uw genade) 

 1.Heer Jezus, uw genade 
is mij genoeg. 
Tot winst maakt Gij de schade 
die ik verdroeg; 
in zwakte zal ik roemen: 
Het is volbracht! 
en zo mijn onmacht noemen 
verborgen kracht. 

 
2.Heer Jezus, uw genade 
is mij genoeg. 
Toen ik U vastberaden 
tot driemaal vroeg: 
Kan ik niet beter zonder 
die doorn, o Heer? - 
toen sprak Gij onomwonden: 
Vraag dat niet meer! 

 
3.Hoe zwak, toch ben ik machtig 
en sterk in U: 
hoe kwetsbaar, soms neerslachtig, 
toch weet ik nu 
waartoe die doorn mij schaadde, 
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  LIEDERENBLAD 
die vuist mij sloeg - 
Heer Jezus, uw genade is mij genoeg. 
 
Gebed  
 
Lezing door gemeentelid 
 
Bijbellezing: Lukas 11 :1-13 
 
Kinderen gaan KND. 
 
Opwek. 630 (Vader U bent goed) 
Op elk moment van mijn leven  
in voor- of tegenspoed  
aanbid ik U, mijn Jezus  
en dank U voor uw bloed.  
Ik vind kracht in U, mijn Vader,  
als ik heel dichtbij U ben.  
Mijn hart en mijn gedachten  
worden warm als ik bedenk:  

  
Refrein:  
Vader, U bent goed,  
U bent heilig, U bent liefde.  
Jezus, U bent groot,  
U bent sterker dan de dood.  
Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U 
en ik zing met heel mijn hart:  
'Ik hou van U'.  

  
Op elk moment van mijn leven  
bij dag en bij nacht  
wil ik uw woorden lezen  
en dragen in mijn hart.  
In de stormen van mijn leven,  
in de regen, in de kou,  
wil ik schuilen in uw vrede,  
wil ik rusten in uw trouw.  

  
(refrein)  

  
Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U 
en ik zing met heel mijn hart:  
'Ik hou van U'.  
 
Preek:  Luk. 11 :5 - 8 
 
Gezang 465 :2,3 en 5 (Van U zijn alle dingen) 
2.Nog voor wij U iets vragen, 
voorkomt Gij ons gebed. 
Gij hebt aleer wij klagen, 
op onze nood gelet. 
Gij helpt de last ons dragen, 
Gij steunt bij elke tred, 
 

zelfs bij de zwaarste plagen 
zijt Gij de God die redt. 

  
3.Hoe kent Gij al mijn noden, 
waarin Gij trouw voorziet. 
Gij geeft geen steen voor broden, 
een slang voor vissen niet! 
Wie komt tot U gevloden, 
wien Gij geen redding biedt? 
Gij laat de zondaar noden, 
nog eer hij tot U vliedt. 
 
5.U zal ik eeuwig eren, 
die eeuwge goedheid zijt! 
U blijve, Heer der heren, 
geheel mijn hart gewijd. 
Wat kan ik niet ontberen 
wanneer uw hand mij leidt, 
wat vuriger begeren 
dan uwe heerlijkheid! 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten 
1e Werk van de diaconie 
2e kerk en eredienst 
 
Slotlied : Gez. 297 :1 en 2 (LB1973) 
1.Toch overwint eens de genade, 
en maakt een einde aan de nacht. 
Dan onderwerpt de Heer het kwade, 
dan is de strijd des doods volbracht. 
De wereld treedt in 's Vaders licht, 
verheerlijkt voor zijn aangezicht. 

  
2.O welk een vreugde zal het wezen, 
als Hem elk volk is toegedaan. 
Uit aard' en hemel opgerezen, 
vangt dan het nieuwe loflied aan, 
als ieder voor de Heer zich buigt 
en aller stem Gods lof getuigt. 
 
Zegen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


