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  LIEDERENBLAD 
Zondag 15 augustus 2021  
Morgendienst in het Visnet 
Voorganger: G.J. Heeringa 
Thema: De groeten van Paulus 
 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
ELB. 308 :1,3 en 4 
1.Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. 
Beproef me en zie wat niet is tot uw eer. 
Is soms de weg die 'k ga niet goed voor mij: 
leid me op de eeuw'gen weg, Heer, maak mij vrij! 
 
3.Zie Heer, hier ben ik; maak mij een vat voor U; 
Woon in mijn hart, vernieuw het, doe het nu! 
Verbreek mijn wil, 
maak me ook van hoogmoed vrij; 
'k Wil in U blijven, Heer, blijf Gij in mij. 
 
4.O, heil'ge Geest, kom tot uw heerschappij. 
Schenk een herleving en begin bij mij. 
Zegen uw volk, maak 't als een bruid bereid, 
wachtend op Jezus' komst in heerlijkheid. 
 
Stil gebed  

 
Votum en groet 

 
Lofprijzing: ELB. 90 
1.Wat mij dierbaar was, wat ik vinden wou, 
dingen waar ik mij aan binden zou, 
alles wat ik zocht, kennis, macht of geld, 
heeft geen waarde meer, wat werk'lijk telt: 
Ik wil U kennen, Jezus. 
Dat is mijn grootste schat. 
U verlost, U bevrijdt, 
U bent mijn gerechtigheid; 
o, ik houd van U. 
 
2.Ik geloof dat ik gerechtvaardigd ben, 
doordat U mij uw genade geeft. 
En mijn liefste wens is om meer en meer 
zoals U te zijn die in mij leeft. 
Ik wil U kennen, Jezus. 
Dat is mijn grootste schat. 
U verlost, U bevrijdt, 
U bent mijn gerechtigheid; 
o, ik houd van U. 
 
3.En wanneer ik deel in uw lijden Heer, 
zal ik delen in uw heerlijkheid. 
Door nu één met U in uw dood te zijn, 
zal ik bij U zijn in eeuwigheid. 
Ik wil U kennen, Jezus. 

            Dat is mijn grootste schat. 
            U verlost, U bevrijdt, 
            U bent mijn gerechtigheid; 
            o, ik houd van U. Ik houd van U.  
 

ELB. 80 
1.Geen and're naam dan de Naam van 
Jezus, 
geen and're naam dan de Naam van de 
Heer. 
Geen and're naam dan de Naam van Jezus 
is waard te ontvangen de glorie en ere, 
de kracht en de lof in eeuwigheid. 
Geen and're naam dan de Naam van Jezus, 
geen and're naam dan de Naam van de 
Heer. 
Geen and're naam dan de Naam van Jezus 
is waard te ontvangen de glorie en ere, 
de kracht en de lof in eeuwigheid. 

 
2.Zijn Naam is verheven, boven heel de 
aard'. 
Zijn Naam is hoger dan de hemel. 
Zijn Naam is verheven boven heel de aard'. 
Geef glorie en eer Hem en prijs nu zijn 
Naam. 

 
3.Geen and're naam dan de Naam van 
Jezus, 
geen and're naam dan de Naam van de 
Heer. 
Geen and're naam dan de Naam van Jezus 
is waard te ontvangen de glorie en ere, 

 
4.de kracht en de lof in eeuwigheid. 
is waard te ontvangen de glorie en ere, 
de kracht en de lof en de eeuwigheid. 

 
Geboden  
 
313 :1 en 2 (LB.2013) 
1.Een rijke schat van wijsheid 
schonk God ons in zijn woord. 
Hebt moed, gij die op reis zijt, 
want daarmee kunt gij voort. 
Gods woord is ons een licht, 
en elk die in vertrouwen 
daarnaar zijn leven richt, 
die zal erin aanschouwen 
des Heren aangezicht. 

  
2.God opent hart en oren, 
opdat wij in geloof 
zijn roepstem zouden horen, 
voor and're stemmen doof. 
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  LIEDERENBLAD 
Gods woord gordt mensen aan, 
om zonder te versagen 
het smalle pad te gaan 
en stil het kruis te dragen 
achter hun Heiland aan. 
 
Gebed  
 
Lezing door gemeentelid 
 
Bijbellezing: 1e Bijbellezing Rom.16 :1-16 
 
Orgelspel   
 
2e Bijbellezing: Rom. 16 :17-27 
 
Kinderen gaan KND. 
 
Lied 328 :1 en 3 (LB) 
1.Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeengekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 
 
3.O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen 
tot de hemel door mag dringen. 
 

Preek:  De groeten van Paulus 
 
Lied 308 (LB) 
1.In Christus is noch west noch oost, 
in Hem noch zuid noch noord, 
één broederschap rust in zijn troost, 
één wereld in zijn woord. 

  
2.Tot ieder hart, dat Hem behoort, 
met Hem gemeenschap vindt. 
De dienst aan Hem is 't gouden koord 
dat allen samen bindt. 

  
3.Broeders, één band is 't die ons bindt 
vanwaar en wie ge ook zijt; 
wie onze Vader dient als kind, 
is Christus toegewijd. 

  
4.Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 
Hem prijzen west en oost. 
Aan Christus hoort de wereld wijd, 
in Hem is zij vertroost. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten 
1e Werk van de diaconie 
2e kerk en eredienst 
 
Slotlied HH.329 
Heaven is a wonderful place, 
filled with glory and grace. 
I want to see my Saviour’s face. 
Heaven is a wonderful place. 
 
Zegen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


