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  LIEDERENBLAD 
Zondag 17 oktober 2021  
Morgendienst in het Visnet 
Voorganger: Ds. Sijmen Reehoorn 
Thema: Alles is volbracht! 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Aanvangslied: Opwek. 815 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid. 

Want alles is door U 
en alles is tot U, 
openbaar aan Uw heerlijkheid. 

Heilig, heilig, heilig is de Heer. 
Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer. 

Stil gebed  
 

Votum en groet 
 

Lofprijzing: Psalm 125 :1,2,3 en 4 (NB) 
1.Wie op den Here God vertrouwen 
staan als de Sion vast. 
Hoe hoog het onheil  wast, 
zij wanklen niet die op Hem bouwen. 
Zij zullen als de berg des Heren 
de tijd trotseren. 
 
2.Hoog is Jeruzalem omgeven 
door bergen sterk en steil,- 
een stad van vrede en heil. 
Zo is de Here heel hun leven 
rondom hen die zijn woord bewaarden, 
zijn volk op aarde. 
 
3.De scepter van den goddeloze 
rust niet voorgoed op 't land 
waar Hij hen heeft geplant, 
opdat zij niet de hand naar 't boze 
uitstrekken en hun hart afkeren 
van Hem, den Here. 
 
4.Wie op de dwaalweg zet zijn voeten 
en wie in eigenwaan 
kwaad doet, zal 't kwaad vergaan. 
Maar laat wie goed doet goed ontmoeten, 
wie vraagt naar U, Heer,-richt zijn schreden! 
Schenk Isrel vrede 
   
 
 

Opwek. 184 
Wie op de Heer vertrouwen,  
zijn als de berg Sion.  
Wie op de Heer vertrouwen,  
zijn als de berg Sion               
die niet wankelt, 
maar voor altoos blijft. 
Rondom Jeruzalem zijn bergen; 
zo is de Heer rondom zijn volk 
van nu aan tot in eeuwigheid, 
halleluja, halleluja. 
 
Geboden 
 

. Psalm 139 (Psalm project) 
Heer die mij ziet zoals ik ben  
Dieper dan ik mijzelf ooit ken  
Kent U mij, U weet waar ik ga  
U volgt mij waar ik zit of sta  
Wat mij ten diepste houdt bewogen  
't Ligt alles open voor uw ogen  
Wat mij ten diepste houdt bewogen  
't Ligt alles open voor uw ogen 
 
U bent mij overal nabij  
Uw ogen waken over mij  
Van toen ik vormloos ben ontstaan  
U wist hoe het zou verder gaan  
O God hou mij geheel omgeven  
En leid mij op de weg van 't leven  
O God hou mij geheel omgeven  
En leid mij op De weg van 't leven 
 
En leid mij op Ja leid mij op de weg van ’t 
leven 
 
Gebed  
 
Lezing door gemeentelid 
 
Bijbellezing: Jesaja 52 :7-10 

 
OTH.550 
1.U weet wat ik denk. 
U weet wat ik voel. 
U weet wat ik zeg. 
U weet wat ik bedoel. 
Er is niets voor U verborgen, 
U kent mij door en door. 
Zie in mijn hart en leid mij in het rechte 
spoor. 
  
2.U ziet hoe ik lig. 
U ziet waar ik ga. 
U ziet of ik zit. 
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U ziet wanneer ik sta. 
Er is niets voor U verborgen, 
U kent mij door en door.Zie in mijn hart en  
leid mij in het rechte spoor. 

  
3.U helpt als ik val. 
U troost als ik huil. 
U droogt al mijn tranen, 
wanneer ik bij U schuil. 
Er is niets voor U verborgen, 
U kent mij door en door. 
Zie in mijn hart en leid mij in het rechte spoor. 

 
Thema van de preek : Alles is volbracht! 
  
Kinderen gaan naar KND. 

 
Opwek. 575 (Jezus alleen) 
Jezus alleen, ik bouw op Hem. 
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. 
Door stormen heen hoor ik zijn stem, 
dwars door het duister van de nacht. 

  
Zijn woord van liefde dat mij sust 
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust! 
Mijn vaste grond, mijn fundament; 
dankzij zijn liefde leef ik nu. 

  
(v) Jezus alleen werd mens als wij; 
klein als een kind, in kwetsbaarheid. 
Oneindig veel hield Hij van mij, 
leed om mijn ongerechtigheid. 

  
(allen) 
En door zijn offer werd ik vrij, 
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij, 
ontnam de dood zijn heerschappij; 
dankzij zijn sterven leef ik nu. 

  
(m) Daar in het graf, in dood gehuld, 
leek al zijn macht tenietgedaan. 
Maar, o die dag, dat werd vervuld: 
Jezus, de Heer is opgestaan! 

  
(allen) 
Sinds Hij verrees in heerlijkheid 
ben ik van vloek en schuld bevrijd. 
Ik leef in Hem en Hij in mij; 
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij. 

  
Geen levensangst, geen stervensnood; 
dat is de kracht, waar ik in sta. 
Van eerste stap tot aan de dood 
Leidt Hij de weg waarop ik ga. 
 

Geen duivels plan of aards bestaan 
kan mij ooit roven uit zijn hand. 
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam; 
in die verwachting houd ik stand. 
In Hem alleen, in Hem alleen! 

 
Dankgebed en voorbeden 

 
Collecten 
1e Compassion 
2e Kerk en eredienst 

 
Slotlied: OTH.382 
1.Laat heel de wereld het zien, 
maak de volk'ren weer blij 
door de kracht van zijn stem. 
Heuvels en dalen breek uit! 
Kom en juich, zing het luid! 
Klap je handen voor Hem! 
  
Refrein: 
Liefde en recht zal Hij brengen op aard', 
een eeuwige heerschappij. 
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard. 
't Woord van de waarheid maakt vrij. 
Het maakt vrij. 
  
2.Laat heel de wereld het zien, 
maak gevangenen vrij, 
breng de eenzamen thuis. 
Heel satans bolwerk stort neer, 
door 't gebed tot de Heer, 
door de kracht van het kruis. 
  
(Refrein) 
  
3.Laat heel de wereld nu staan 
vol ontzag voor zijn naam, 
zing het lied dat Hem eert. 
Wees niet meer stil, zeg het voort 
tot de wereld het hoort: 
Jezus regeert! 
  
(Refrein) 

 
Zegen 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


