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  LIEDERENBLAD 
Zondag 19 september 2021  
Morgendienst in het Visnet 
Viering Heilig Avondmaal 
Voorganger: Ds. H. Brandsen 
Thema: "aangeklaagd en vrijgesproken, 
 van vuile kleding naar feestkleding"! 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Aanvangslied: Psalm 23 vers 1 en 3 (OB) 
1.De God des heils wil mij ten Herder wezen.  
'k Heb geen gebrek, 'k heb geen gevaar te 
vrezen.  
Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden,  
Aan d' oevers van zeer stille waat'ren leiden.  
Hij sterkt mijn ziel; richt, om Zijn Naam, mijn 
treden 
In 't effen spoor van Zijn gerechtigheden. 
 
3.Gij zalft mijn hoofd, Gij doet mijn blijdschap 
groeien,  
En van Uw heil mijn beker overvloeien,  
Het zalig goed, mij door Uw gunst gegeven,  
Verlaat mij niet, maar volgt mij al mijn leven.  
Zodat ik in het heilig huis des HEEREN,  
Een lange reeks van dagen, blijf verkeren.  
 
Stil gebed  

 
Votum en groet 

 
Lofprijzing: Breng ons samen (Sela) 
Breng ons samen als kerk van de Heer, 
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis. 
 
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
 
Breng ons samen één in uw naam 
Ieder is welkom hierbinnen te gaan 
Samen, één door de geest 
verbonden in liefde, die u aan ons geeft 
 
U roept ons samen, voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 

Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
 
Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 
 

Opwek. 615 (Waardig is het Lam) 
Dank U voor het kruis Heer, 
dank U dat U stierf voor mij. 
U droeg al mijn schuld en pijn; 
nu ben ik rein; 
uw liefde wast mij schoon. 
  
Dank U voor uw offer; 
vastgenageld aan het kruis. 
Liefdevol vergeeft U mij, 
U leeft in mij 
en omarmt mij als uw zoon. 
  
Refrein: 
Waardig is het Lam 
zittend op de troon. 
Zegevierend voor altijd 
draagt U de hoogste kroon. 
  
Hoog verheven Heer, 
Jezus, Zoon van God. 
De hemel gaf ons haar grootste schat. 
Waardig is het Lam, 
waardig is het Lam. 
  
(refrein) 

 
Geboden  
 
Lezing door gemeentelid 

 
Bijbellezing: Zach. 3 vers 1 – 10 
 

 Psalm 118 :1 (OB) 
 1.Laat ieder 's HEEREN goedheid loven; 
    Want goed is d' Oppermajesteit: 
    Zijn goedheid gaat het al te boven;  
    Zijn goedheid duurt in eeuwigheid! 
    Laat Isrel nu Gods goedheid loven, 
    En zeggen; ,,Roemt Gods majesteit; 
    Zijn goedheid gaat het al te boven; 
    Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!'' 
 

Kinderen gaan KND. 
 
Preek  
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  LIEDERENBLAD 
Lied 150 :1 en 3 (Joh. de Heer) 
1.Welk een vriend is onze Jezus, 
Die in onze plaats wil staan! 
Welk een voorrecht, dat ik door Hem, 
Altijd vrij tot God mag gaan. 
Dikwijls derven wij veel vrede, 
dikwijls drukt ons zonde neêr, 
juist omdat wij 't al niet brengen, 
in 't gebed tot onze Heer. 
 
3.Zijn wij zwak, belast, beladen, 
en ter neêr gedrukt door zorg, 
dierb're Heiland! onze toevlucht! 
Gij zijt onze hulp en borg, 
als soms vrienden ons verlaten, 
gaan wij biddend tot de Heer; 
in Zijn armen zijn wij veilig, 
Hij verlaat ons nimmermeer. 
 
Geloofsbelijdenis  
 
Lied 493 Joh. de Heer 
1.De Heer is mijn Herder!  
'k Heb al wat mij lust.  
Hij zal mij geleiden  
naar grazige weiden.  
Hij voert mij al zachtkens  
aan waat'ren der rust. 

  
2.De Heer is mijn Herder!  
Hij waakt voor mijn ziel.  
Hij brengt mij op wegen  
van goedheid en zegen.  
Hij schraagt m' als ik wankel.  
Hij draagt m' als ik viel. 

  
3.De Heer is mijn Herder!  
Al dreigt ook het graf.  
Met grimmende kaken,  
geen schrik zal mij naken.  
O, Heer, mij vertroosten  
Uw stok en Uw staf. 

  
4.De Heer is mijn Herder!  
In 't hart der woestijn.  
Verkwikken en laven  
Zijn hemelse gaven.  
Hij wil mij versterken  
met brood en met wijn. 

  
5.De Heer is mijn Herder!  
Hem blijf ik gewijd.  
'k Zal immer verkeren  
in 't huis mijnes Heren.  
 

Zo kroont met haar zegen  
Zijn liefde m' altijd. 
 
Korte uiteenzetting H.A. 
 
Gezang 360 :1 en 2 (LB) 
1.Heer, wij komen vol verlangen, 
op uw roepstem naar uw dis, 
want door schuld met schrik bevangen 
zoekt ons hart vergiffenis: 
slechts in U bestaat ons leven, 
die uw bloed voor ons woudt geven; 
laat ons dan in brood en wijn 
met Uzelf gespijzigd zijn. 

  
2.Sterk ons wankelend vertrouwen, 
geef ons zelf wat Gij geboodt: 
dat wij met oprecht berouwen 
enkel rusten in uw dood; 
ja, vervul ons met uw krachten, 
opdat wij uw wet betrachten, 
zegen zo uw sacrament, 
dat ons hart U steeds meer kent. 

 
Nodigen  H.A 
 
Viering H.A 
 
Gezang 360 :3 (LB) 
3.Leer ons, Heer, vrijmoedig spreken 
over uw verlossend werk; 
geef dat niet die woorden breken 
op de daden van uw kerk, 
maar dat wij geheiligd leven 
op de plaats door U gegeven, 
en U volgen onder 't kruis 
op de smalle weg naar huis. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten 
1e Voedselbank Hardewijk 
2e kerk en eredienst 
 
Slotlied Lied 387 (Jon. de Heer) 
Halleluja, eeuwig dank en ere,  
lof, aanbidding, wijsheid, kracht.  
Wordt op aard' en in de hemel, Here!  
Voor Uw liefd' U toegebracht.  
Vader, sla ons steeds in liefde gade.  
Zoon des Vaders! Schenk ons Uw genade.  
Uw gemeenschap, Geest van God!  
Amen! Zij ons eeuwig lot. 

 
Zegen 


