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  LIEDERENBLAD 
Zondag 10 oktober 2021  
Zendingszondag 
Morgendienst in het Visnet 
Voorganger: Ds. L. Lammers 
Thema: ‘Bewaar en vermeerder uw kerk’  
(Uw Koninkrijk kome) 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Aanvangslied: OTH. 311 (2015). 
Halleluja, eeuwig dank en ere, 
Lof, aanbidding, wijsheid, kracht, 
word' 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. 
 
Stil gebed  

 
Votum en groet 

 
Lofprijzing: Opwek. 569 Regeer in mij 
Over al wat leeft, bent U de hoogste Heer, 
als de zon opkomt elke morgen weer. 
Daarom vraag ik U, Heer van zee en land: 
neem ook mijn leven in uw hand. 

  
Refrein: 
Regeer in mij met al uw kracht 
in mijn mooiste droom,  
in mijn zwartste nacht. 
Er is één ding dat ik U vraag: 
o Heer, regeer in mij vandaag. 

  
Laat alles wat ik zeg en alles wat ik denk 
als een spiegel zijn van wie U in mij bent. 
U bent zoveel meer dan ik verlangen kan: 
Heer, neem mijn leven in uw hand. 

  
(refrein) 
 
Opwek. 333 (Heer u ben El Elohim) 
Heer, U bent El Elohim. 
Daarom kom ik tot U. 
Heer, U bent El Elohim, 
ik aanbid U. 

  
Toon mij uw glorie, 
toon mij wie U bent. 
Toon mij uw glorie. 
'k Wil U kennen, Heer. 
 
 

Geboden 
 

. Gebed  
 
Psalm 62 :1 en 4 (NB) 

 1.Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 
   van Hem verwacht ik altijd weer 
   mijn heil,-op Hem toch kan ik bouwen. 
   Ik wankel niet,want Hij staat vast; 
   mijn toevlucht,als het water wast, 
   mijn rots,mijn enige vertrouwen. 

 
 4.Wees stil,mijn ziel,tot God uw Heer, 
   Hij immers schenkt u altijd weer 
   zijn heil,-op Hem toch kunt gij bouwen. 
   Wankel dan niet,want Hij staat vast, 
   Hij is,ook als het onheil wast, 
   uw rots,uw enige vertrouwen 

 
Lezing door gemeentelid 
 
1e Bijbellezing: Jesaja 52 :7-10 

 
Gezang 304 LB1973 (God is getrouw) 
1.God is getrouw, zijn plannen falen niet, 
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. 
Die 't heden kent, de toekomst overziet, 
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen; 
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest 
omspant, 
volvoert zijn hand. 
  
2.De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast, 
zijn heerschappij omvat de loop der tijden; 
een sterke hand, die nooit heeft misgetast, 
blijft met het heilig zwaard des Geestes 
strijden; 
de adem zijner lippen overmant 
de tegenstand. 
  
3.De Heilge Geest, die haar de toekomst 
spelt, 
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen 
weten; 
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, 
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten; 
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land 
als Gods gezant. 

 
2e Bijbellezing: Mattheüs 6 :7-15  

en Mattheüs 28 :16-20 
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  LIEDERENBLAD 
Gebed des Heren:3 en 9 
3.Uw koninkrijk koom' toch, o HEER'!  
Ai, werp den troon des satans neer! 
Regeer ons door Uw Geest en Woord;  
Uw lof word' eens alom gehoord,  
En d' aarde met Uw vrees vervuld,  
Totdat G' Uw rijk volmaken zult.  
 
9.Want Uw is 't Koninkrijk, o HEER',  
Uw is de kracht, Uw is al d' eer! 
U, die ons helpen wilt en kunt, 
Die in Uw Zoon verhoring gunt,  
Die door Uw Geest ons troost en leidt,  
U zij de lof in eeuwigheid. 
 
Kinderen gaan naar KND. 

 
Preek ‘Bewaar en vermeerder uw kerk’ 

 
Opwek. 769 (Bouw Uw Koninkrijk) 
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 
 
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: 
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 
 
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:2x 
 
Ron en Inge Drost vertellen over het werk dat zij 
gaan doen in Bosnië  
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: JdH. 928 (Ga nu heen in vrede) 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden samen met elkaar. 
Aan uw daag'lijks leven, uw gezin, uw werk, 
wilt u daaraan geven, dan bent u Gods kerk. 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 

  
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden samen met elkaar. 
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis, 
dan is vanaf heden Christus bij u thuis. 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 
 
Zegen 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


