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  LIEDERENBLAD 
Zondag 26 september 2021  
Morgendienst in het Visnet 
Viering Heilig Avondmaal 
Voorganger: Ds. A. H. van Veluw 
Thema:  
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Aanvangslied: Psalm 99 :1,3 en 4 (LB1973) 
1.God is Koning, Hij/sticht zijn heerschappij. 
Volken, hoort zijn stem./Buigt u, beeft voor Hem, 
die met macht gekroond/op de cherubs troont. 
Aarde, word bewogen, / beef voor zijn vermogen. 
  
3.Niet op bruut geweld / hebt G'uw macht 
gesteld. 
Gij o Koning, zegt;/Ik bemin het recht. 
Onder uw beleid / heerst gerechtigheid; 
uw verbond heeft leven / aan uw volk gegeven. 
 
4.Maakt Hem altezaam / groot, verheft zijn naam. 
Buigt u voor Hem neer,/knielt voor Israëls Heer. 
Aan zijn voeten reik / Hem uw huldeblijk. 
Heilig, hoog in ere / is de Heer der heren. 
 
Stil gebed  

 
Votum en groet 

 
Lofprijzing: Gezang 255 :1 en 3 (LB1973) 
1.Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heilge Geest, de Trooster, 
de Drieeenge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drieeenge in zijn troon! 
 
3.Ere zij de Heer der englen, 
ere zij de Heer der kerk, 
ere aan de Heer der volken; 
aard' en hemel looft uw werk! 
Halleluja, halleluja, 
looft de Koning, heel zijn kerk! 
 
Toekomst van hoop (Sela) 
In de nacht van strijd en zorgen 
Kijken wij naar U omhoog, 
Biddend om een nieuwe morgen, 
Om een toekomst vol van hoop. 
 
Ook al zijn er duizend vragen, 
Al begrijpen wij U niet, 
U blijft ons met liefde dragen, 
U die alles overziet. 

U geeft een toekomst vol van hoop; 
Dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen, 
Leidt ons door dit leven heen. 

 
U heeft ons geluk voor ogen. 
Jezus heeft het ons gebracht. 
Mens, als wij, voor ons gebroken 
In de allerzwartste nacht. 

 
U geeft een toekomst vol van hoop; 
Dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen, 
Leidt ons door dit leven heen. 

 
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
Op het einde van de nacht. 
 
Geloofsbelijdenis  
 
Kinderlied (Hemelhoog 88 :1 en 3  
1.Zoek eerst het koninkrijk van God 
en zijn gerechtigheid, 
en dit alles krijgt u bovendien. 
Hallelu, halleluja. 
 
[refrein] 
Halleluja, halleluja, halleluja, 
hallelu, halleluja. 
 
3.Bid en u zal gegeven zijn, 
zoek en gij zult het zien, 
klop en de deur zal voor u opengaan. 
Hallelu, halleluja. 
 
[refrein] 
 
Gebed  
 
Lezing door gemeentelid 

 
Bijbellezing: Mattheüs 5 :1-10 (NBV) 

En Mattheüs 6 :9b-13 
  

Psalm 130 :3 en 4 (LB1973)'' 
Ik heb mijn hoop gevestigd/ op God den 
Heer die hoort. 
Mijn hart hoezeer onrustig,/ wacht zijn 
verlossend woord. 
Nog meer dan in de nachten/ wachters het 
morgenlicht, 
Blijf ik, o Heer, verwachten/ uw lichtend 
aangezicht. 



 
 

 
 

 2 

  LIEDERENBLAD 
4.Gij al Gods bondgenoten ziet naar zijn 
toekomst uit! 
De HEER is vast besloten/ tot goedertierenheid! 
Hoort aan de goede tijding/ Hij geeft in zijn geduld 
Aan Israel  bevrijding/ van onrecht en van schuld 

 
Kinderen gaan KND. 

 
Preek  
 
Lied 669 (Hemelhoog) 
1.Kom, vestig uw gezag; 
wees Koning in ons hart. 
Herstel uw beeld in ons; 
onthul uw doel met ons. 
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw, 
een laaiend vuur in onze ziel. 
Stort uw Geest uit, 
laat uw kracht weer zien. 
Wij zijn uw kerk. 
Heer, maak ons sterk in U. 
 
Refrein: 
Bouw uw koninkrijk. 
Zet het kwaad te kijk. 
Toon uw sterke hand. 
Kom, herstel ons land. 
Vul uw kerk met vuur. 
Win dit volk terug. 
Heer, dat bidden wij 
tot uw koninkrijk verschijnt. 
 
2.Wij dorsten naar uw rijk 
en uw gerechtigheid. 
U schakelt ons nu in 
en geeft ons leven zin. 
Gevangen harten worden vrij, 
verslagen mensen troosten wij, 
zelfs de blinden 
zien uw heerschappij. 
Wij zijn uw kerk. 
Hoor ons gebed en kom! 
 
Refrein: 
 
3.Uw ongetemde kracht 
verslaat de helse macht. 
Uw ongekende pracht 
vernieuwt en sterkt ons hart. 
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt; 
leer ons te doen wat U ons vraagt, 
vol van Jezus’ liefde en zijn kracht. 
Wij zijn uw kerk. 
Heer, doe uw werk door ons.  
Refrein: 

 
Bevestiging Ina Klaassen 

 
 Dankgebed en voorbeden 
 

Collecten 
1e Werk van de diaconie  
(avonddienst voor Alpha cursussen voor 
vluchtelingen) 
2e kerk en eredienst 

 
Slotlied Hemelhoog 545  
1.Onze Vader in de hemel, 
heilig is uw naam. 
Laat uw koninkrijk spoedig komen. 
Laat uw wil worden gedaan 
in de hemel, 
zo ook hier op aard’. 
 
Refrein: 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
 
2.Onze Vader in de hemel, 
geef ons daag’lijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij dat doen, 
hen vergeven die ons iets schuldig zijn. 
 
En leid ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van het kwaad. 
 
Refrein: 

 
Amen. Amen.  

 
Zegen 

 
 
 
 
 
 
 
 


