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  LIEDERENBLAD 
Zondag 29 augustus 2021  
Morgendienst in het Visnet 
Voorganger: Ds. W. Dekker 
Thema: Wie van jullie zonder zonde is.. 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Aanvangslied: Ps voor nu 84 
Wat hou ik van Uw huis 
Heer van de hemelse legers 
Ik kan zo sterk verlangen naar 
De binnenpleinen van de Heer 
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee 
Zo'n blijvende schreeuw om de Levende God 
 
Een vogel is er thuis 
Heer van de hemelse legers 
Een zwaluw voedt haar jongen op 
Bij U onder de pannen, God 
Wonen bij U is een zegen 
Zo'n blijvende kans om te zingen voor U 
 
Gelukkig wie naar U 
Vol van verlangen op weg zijn 
Zelfs in het dorre bomendal 
Zien zij een bron en regenval 
Gaan zij van zegen tot zegen 
Naar God die verschijnt in Zijn heilige stad 
 
Ach hoor en kijk naar mij 
Heer van de hemelse legers 
Ja liever één dag dicht bij U 
Dan duizend dagen zonder U 
Liever bij U aan de drempel 
Dan binnen te zijn in een duistere tent 
 
De Heer beveiligt ons 
Eer en geluk zal Hij geven 
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd 
Aan mensen, eerlijk onderweg 
Heer van de Hemelse legers 
Gelukkig zijn zij die vertrouwen op U 
 
Wat hou ik van Uw huis! 
 
Stil gebed  

 
Votum en groet 

 
Lofprijzing: Psalm 75 :1,4 en 6 
1.U alleen, U loven wij;  
Ja wij loven U, o HEER',  
Want Uw Naam, zo rijk van eer,  
Is tot onze vreugd nabij.  
 

 Dies vertelt men in ons land,  
 Al de wond'ren Uwer hand.  
 
 4.Geen geval, geen zorg, geen list,  
 Oost, noch west, noch zandwoestijn,  
 Doet ons meer of minder zijn:  
 God is rechter, die 't beslist;  
 Die, als aller oppervoogd,  
 Deez' vernedert, dien verhoogt.  
 
 6 'k Zal dit melden, 'k zal altijd  
 Zingen Jakobs God ter eer,  
 Slaan der bozen hoornen neer,  
 Vellen wat Zijn Naam bestrijdt; 
 Maar der vromen hoorn en macht  
 Zal verhoogd zijn door Gods kracht.  
 

Opwek.623 
Laat het huis gevuld zijn   
met wierook van aanbidding.  
Laat het huis gevuld zijn  
met de wolk van mijn Geest.  
Laat het huis gevuld zijn  
met het brood van eeuwig leven.  
Laat het huis gevuld zijn  
met mijn geur.  
  
Want Ik wil komen met mijn Geest  
en doorwaaien heel het huis.  
Ik wil het maken tot een tempel  
waar Ik woon.  
Laat mijn leven in je zijn,  
Ik maak je heilig, puur en rein.  
Laat het levend water stromen  
door je heen.  
  
Laat het huis bekleed zijn  
met kleden van fijn linnen.  
Laat het huis bekleed zijn  
met gerechtigheid en trouw.  
Laat het huis gekleurd zijn  
door het bloed van uw Zoon Jezus.  
Laat het huis gereinigd zijn  
en schoon.  
  
Want U wilt komen met uw Geest  
en doorwaaien heel het huis.  
U wilt het maken tot een tempel  
waar U woont.  
Laat uw leven in ons zijn,  
maak ons heilig puur en rein.  
Laat het levend water stromen  
door ons heen.  
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  LIEDERENBLAD 
Heer, wij roepen tot U:  
'Kom opnieuw met uw vuur.'  
Wij verlangen naar echtheid;  
bewerk het diep in ons hart.  

  
Heer, wees welkom met uw Geest   
en doorwaai nu heel het huis.   
Kom en maak het tot een tempel  
waar U woont.    
Laat uw leven in ons zijn,   
maak ons heilig, puur en rein.  
Laat het levend water stromen   
door ons heen. 
 
Geboden  

 
Psalm 5 :1,2 en 7 (NB) 
1.Laat mij, mijn Koning tot U spreken. 
Vroeg in de morgen kom ik, Heer, 
en leg mijn noden voor U neer. 
Hoor naar mijn zuchten en mijn smeken: 
ik wacht uw teken! 
 
2.Gij hebt een afschuw van de zonde. 
Gij haat de hand waar bloed aan kleeft, 
de tong die van de leugen leeft. 
Wie in geweld hun sterkte vonden 
richt Gij te gronde. 
 
7.Want gij vervult wat Gij beloofde, 
die vromen met uw zegen dekt: 
o Heer, uw sterke vrede strekt 
tot schild en schutse voor de hoofden 
van die geloofden. 
 
Gebed  
 
Lezing door gemeentelid 
 
Bijbellezing: Johannes 8 :1-11 
 
Kinderen gaan KND. 
 
Psalm 119 :1,2 en 88 (OB) 
1.Welzalig zijn d' oprechten van gemoed, 
Die, ongeveinsd, des HEEREN wet betrachten; 
Die Hij op 't spoor der godsvrucht wand'len doet; 
Welzalig, die, bij dagen en bij nachten, 
Gods wil bepeinst, en Hem als 't hoogste goed, 
Van harte zoekt met ingespannen krachten. 
 
2.Die, wars van 't kwaad, niet in de zonde leeft; 
Maar zijnen gang bestiert naar 's HEEREN 
wetten. 
Gij, grote God, die ons bevelen geeft, 

 Gij eist, dat w' op Uw woord gestadig letten, 
 En dat w' ons hart, aan Uwen wil verkleefd, 
 Geduriglijk op Uwe wegen zetten. 
 

Preek:  Wie van jullie zonder zonde is.. 
 
 Gezang 436 :1 en 6 (LB1973) 

1.Jezus neemt de zondaars aan. 
Roept dit troostwoord toe aan allen 
die verdwaald, van Hem vandaan, 
in het donker struiklen, vallen. 
Hij leert hun zijn wegen gaan: 
Jezus neemt de zondaars aan. 

 
6.Hoe 't geweten spreekt in mij, 
hoe de wet mij aan wil klagen, 
Die mij oordeelt, spreekt mij vrij, 
Hij heeft zelf mijn schuld gedragen, 
en mijn zonden weggedaan: 
Jezus neemt de zondaars aan. 

 
 Dankgebed en voorbeden 
 

Collecten 
1e Werk van de diaconie 
2e kerk en eredienst 
3e  Media, muziek en cursussen 

 
Slotlied Opwek. 553 Hoor ons loflied 

Laat het feest zijn in de huizen, 
mensen dansen op de straat, 
als het onrecht buigt voor Jezus 
en het volk weer bidden gaat. 
  
Refrein: 
In de bergen, door de dalen, 
hoor ons loflied overal, 
in de hemel en op aarde, 
als uw glorie komen zal. 
  
Laat uw licht zien in het duister, 
als wij buigen voor het kruis. 
Laat uw heerlijkheid verschijnen 
in de wereld, in ons huis. 
  
(refrein) 
  
Halleluja, halleluja,  
halleluja, halleluja.  
  
(refrein 2x) 

 
 Zegen 
 
 


