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  LIEDERENBLAD 
Zondag 22 augustus 2021  
Morgendienst in het Visnet 
Voorganger: Ds. C. van Dam 
Thema: Met je hart de tijd nemen 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Aanvangslied: 216 (LB2013) 
1.Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 
  
2.Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
  
3.Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 
Stil gebed  

 
Votum en groet 

 
Lofprijzing: Opwek. 733 
De zon komt op, maakt de morgen 
wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Refrein: 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige 
Naam. 
 
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 
refrein 
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 
(Refrein 2x) 

           Verheerlijk zijn heilige naam. 
           Verheerlijk zijn heilige naam. 
 

Opwek. 439 
Machtig is de naam van de Heer,) 
machtig is de naam van de Heer,) 
machtig is de naam van de Heer,)2x 
mijn God. 
 
Refrein: 
De naam van de Heer is ) 
als een toren.                  ) 
Een veilige schuilplaats  )2x 
voor wie Hem dient.        ) 
 
Heilig is de naam van de Heer,) 
heilig is de naam van de Heer,) 
heilig is de naam van de Heer,)2x 
mijn God.                                 )                   
 
Ere zij de naam van de Heer,) 
ere zij de naam van de Heer,) 
ere zij de naam van de Heer,)2x 
mijn God.                               ) 
 
Geboden  
 
Opwek.717 (Stil mijn ziel wees stil) 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 

  God omgeeft je steeds; 
Hij is erbij 
in je beproevingen en zorgen. 

  
Refrein: 
God, U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wank'len. 

  Vredevorst, vernieuw 
een vaste geest binnenin mij, 
die rust in U alleen. 

  
Stil, mijn ziel, wees stil 
en dwaal niet af; 
dwars door het dal zal Hij je leiden. 

  Stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild 
tegen de pijlen van verleiding. 

  
(Refrein) 

 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft. 
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  LIEDERENBLAD 
Wacht, wacht op de Heer; 
de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. 
  
(Refrein 2x) 
 
Gebed  
 
Lezing door gemeentelid 
 
Bijbellezing: Prediker 3 :1-15 
 
Kinderen gaan KND. 
 
Lied 909 :2 (LB2013) 
2.Wat God doet, dat is welgedaan. 
Hij is mijn licht en leven. 
Ik wil mijzelf van nu voortaan 
blijmoedig aan Hem geven, 
omdat ik weet 
in vreugd en leed: 
zijn vaderlijke ontferming 
blijft eeuwig mijn bescherming. 
  
Preek:  Met je hart de tijd nemen 
 
Lied 905 :1 en 4 (LB2013) 
1.Wie zich door God alleen laat leiden, 
enkel van Hem zijn heil verwacht, 
weet Hem nabij, ook in de tijden 
die dreigend zwart zijn als de nacht. 
Want wie op God alleen vertrouwt, 
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd. 
 
4.Zing maar en bid, en ga Gods wegen, 
doe wat uw hand vindt om te doen. 
Weet dat de hemel zelf u zegt, 
u brengt naar weiden fris en groen. 
Wie zich op God alleen verlaat, 
weet dat Hij altijd met ons gaat. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten 
1e Werk van de diaconie 
2e kerk en eredienst 
 
Slotlied 426 ( LB2013 ) 
1.God to enfold you, Christ to uphold you, 
Spirit to keep you in heaven’s sight; 
so may God grace you, heal and embrace you, 
lead you through darkness into the light. 
 
 
 

God zal je hoeden, Christus je voeden, 
Geest van hierboven geeft zin en zicht. 
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je, 
vriend in het duister en gids naar het licht. 
 
Zegen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


