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  LIEDERENBLAD 
Zondag 3 oktober 2021  
Morgendienst in het Visnet 
Voorganger: Ds. W.G. Teeuwissen 
Thema: Daniël 2 :21en 22 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Aanvangslied: Psalm 27 :1 en 7 (OB) 
1.God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen? 
Hij is de HEER', die hulp verschaft in nood. 
Mijn levenskracht; 'k heb niet vervaard te wezen. 
Hij is 't ,die mij beveiligt voor den dood. 
Wanneer de macht der bozen sloeg aan 't woên, 
En aanrukt om zich met mijn vlees te voên. 
Stiet zelf dit rot,dat mij benauwt en haat,  
Den voet en viel, omdat het God verlaat.  
 
7.Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven  
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,  
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, 
gebleven?  
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.  
Wacht op den HEER', godvruchte schaar, houd 
moed!  
Hij is getrouw, de bron van alle goed.  
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer.  
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER'. 
 
Stil gebed  

 
Votum en groet 

 
Lofprijzing: Lied 310 (NLB2013) 
1.Eén is de Heer, de God der goden, 
wie buigt voor beelden wordt misleid. 
Ga op de weg van zijn geboden – 
er is geen god die zo bevrijdt! 
  
2.Houd zijn Naam hoog, houd die in ere, 
veracht, misbruik de hemel niet; 
dankbaar zal ieder respecteren 
zijn dag, zijn rust – gedenk, geniet! 
  
3.Sla wat het voorgeslacht ons leerde 
niet onnadenkend in de wind. 
Dood nooit wie zich niet kan verweren - 
wie drift bemint wordt ziende blind. 
  
4.Breek geen verbond, voorgoed gesloten, 
blijf trouw aan wie u liefde gaf. 
Diefstal kan geen geluk vergroten; 
neem niet uw naaste vreugde af. 
  
 
 

5.Leugen en laster? Valse goden! 
Begeerte baart slechts bitterheid. 
Ga op de weg van Gods geboden – 
er is geen god die zo bevrijdt! 

 
 Geloofsbelijdenis  

 
Last -  minute band speelt 
 
Gebed  
 
Lezing door gemeentelid 

 
Bijbellezing: Daniël 2 :1-2a en 19 - 45  

Handelingen 16 :6 - 10 (NBV) 
  

Psalm 118 :8 (OB) 
 8.Gods rechterhand is hoog verheven; 
    Des HEEREN sterke rechterhand 
    Doet door haar daân de wereld beven, 
    Houdt door haar kracht Gods volk in stand. 
    Ik zal door 's vijands zwaard niet sterven, 
    Maar leven, en des HEEREN daân, 
    Waardoor wij zoveel heil verwerven, 
    Elk, tot Zijn eer, doen gadeslaan. 

 
Kinderen gaan KND. 
 
Preek  
 
Last -  minute band speelt 

 
 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: 
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  LIEDERENBLAD 
Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

  
(refrein) 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Last -  minute band speelt 

 
Collecten 
1e Collecte Israël  
2e kerk en eredienst 
 
Slotlied: Hemelhoog 272 
Sjaloom chaverim, sjaloom chaverim, 
sjaloom, sjaloom. 
Lehitraot, lehitraot, 
sjaloom, sjaloom. 
 
Zegen 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


