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  LIEDERENBLAD 
Zondag 12 september 2021  
Morgendienst in het Visnet 
Voorganger: Kand. Van Dieren 
Thema:  
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Aanvangslied: Opwek.493 
Jezus, wat een heerlijke naam; 
Mensenzoon, Zoon van God, 
Lam op de troon. 
Blijdschap en vrede, genade en hoop, 
al mijn schuld is weggedaan; 
Jezus, wat een heerlijke naam. 

  
Jezus, wat een heerlijke naam; 
zekerheid, sterke rots, troost als ik lijd. 
Vrijheid, geborgenheid, leven en kracht, 
waarheid die mij sterk doet staan; 
Jezus, wat een heerlijke naam. 

  
Jezus, wat een heerlijke naam; 
heeft mij bevrijd, mijn vaste burcht, 
held in de strijd. 
Vergeving en reiniging, warmte en licht, 
liefde die mij op doet staan; 
Jezus, wat een heerlijke naam. 
Vergeving en reiniging, warmte en licht, 
liefde die mij op doet staan; 
Jezus, wat een heerlijke naam. 

  
Jezus, wat een heerlijke naam. 
 
Stil gebed  

 
Votum en groet 

 
Lofprijzing: Lied 146 c : 1, 3 en 7 (LB2013) 
1.Alles wat adem heeft love de Here, 
zinge de lof van Israëls God! 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja! Halleluja! 
 
3.Welgelukzalig is ieder te noemen, 
Die Jacobs God als helper heeft! 
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen 
Die dag aan dag met Christus leeft? 
Wie met de Heer te rade gaat, 
Die staat Hij bij met raad en daad. 
Halleluja! Halleluja! 
 
 

7. Roem dan , gij mensen, en lofzing tezamen 
Hem die zo grote dingen doet. 
Alles wat adem heeft, roepe nu amen, 
Zinge nu blijde: God is goed! 
Love dan ieder die Hem vreest 
Vader en Zoon en Heilige Geest! 
Halleluja! Halleluja! 
 
Lied 906 :1,2 en 8 (LB 2013) 
1.God is tegenwoordig, God is in ons midden, 
laat ons diep in 't stof aanbidden. 
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen 
alles in ons voor Hem neigen. 
Wie de stem heft tot Hem 
sla de ogen neder, 
geve 't hart Hem weder. 
  
2.God is tegenwoordig, die in 't licht daarboven 
dag en nacht de engelen loven. 
Heilig, heilig, heilig, zingen Hem ter ere 
al de hoge hemelsferen. 
Laat o Heer, U ter eer, 
ons lied ook U prijzen, 
lof en dank bewijzen. 
  
8.Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven, 
U ten heiligdom gegeven. 
Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen, 
dat Ge in mij uw beeld moogt lezen. 
Waar ik ga zit of sta, 
laat mij U aanschouwen, 
met een stil vertrouwen. 
 
Geboden  

 
Opwek. 642 (Al mijn zonden, al mijn zorgen) 
Al mijn zonden, al mijn zorgen, 
neem ik mee naar de rivier. 
Heer, vergeef mij en genees mij. 
Vader, kom, ontmoet mij hier. 

  
Want dit water brengt nieuw leven 
en verfrist mij elke dag. 
't Is een stroom van uw genade, 
waar 'k U steeds ontmoeten mag. 

  
Refrein: 
Here Jezus, neem mijn leven, 
ik leg alles voor U neer. 
Leid mij steeds weer naar het water; 
'k wil U daar ontmoeten, Heer. 
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  LIEDERENBLAD 
Kom ontvang een heel nieuw leven, 
kom en stap in de rivier. 
Jezus roept je, Hij verwacht je 
en Hij zegt: "ontmoet mij hier". 

  
(refrein) 

  
Leid mij steeds weer naar het water; 
'k Wil U daar ontmoeten, Heer. 
 
Gebed  
 
Lezing door gemeentelid 
 
Bijbellezing: Markus 10 :17 -31  
 
Kinderen gaan KND. 
 
Lied 250 :1,4 en 5 (LVK) 
1.Kom, Heilge Geest, Gij vogel Gods, 
daal neder waar Gij wordt verwacht. 
Verschijn, Lichtengel, in de nacht 
van onze geest, verward en trots. 
 
4.Hoor, Heilge Geest, wij roepen U! 
Kom, wees aanwezig in het woord; 
wek onze geest, opdat hij hoort, 
wek ons tot leven, hier en nu. 
 
5.O Heilge Geest, wij zijn verblijd: 
Gij immers, eeuwig ondoorgrond, 
legt zelf dit lied ons in de mond, 
ten teken dat Gij bij ons zijt. 
 
Preek:   
 
Opwek. 460 (Wat mij dierbaar was) 
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: 

  
Refrein: 
Ik wil U kennen, Jezus; 
dat is mijn grootste schat. 
U verlost, U bevrijdt, 
U bent mijn gerechtigheid; 
O, ik hou van U... 

  
 
 
 

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. 

  
(refrein) 

  
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. 

  
(refrein) 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten 
1e Werk van de diaconie 
2e kerk en eredienst 
3e  Ondersteuning ouderenpastoraat 
 
Slotlied Psalm 146 :1 en 8 (OB) 
1.Prijs den HEER' met blijde galmen;  
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;  
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen 
Vrolijk wijden aan Zijn lof:  
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet,  
Hem verhogen in mijn lied.  

 
8.'t Is de HEER' van alle heren,  
Sions God, geducht in macht,  
Die voor eeuwig zal regeren  
Van geslachte tot geslacht.  
Sion, zing uw God ter eer!  
Prijs Zijn grootheid; loof den HEER'.  

 
Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 


