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  LIEDERENBLAD 
Zondag 24 oktober 2021  
Morgendienst in het Visnet 
Regenboogdienst 
Voorganger: Ds. M. van Leeuwen 
Thema: Leer ons bidden! 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
OTH. 502 (Heer, onze Heer…)                            
Refrein: 2x                                                                      
Heer, onze Heer 
hoe machtig is uw naam 
op heel de aarde 
Heer, onze Heer 
hoe machtig is uw naam 
op heel de aarde (2x) 
 
1.Zie ik de hemel 
het werk van uw hand 
zon, maan en sterren 
door U daar geplant 
de hele aarde 
en alles wat leeft 
het is echt ongelofelijk 
dat u dit aan ons geeft 
 
Refrein (1x) 
                                                                                      
2. Wie ben ik Heer 
dat U zelfs aan mij denkt 
en mij uw aandacht 
en liefde steeds schenkt 
U geeft mij alles 
ik kom niets tekort 
en daarom dank ik U steeds weer 
U bent de grootste God 
 
Refrein: (2x) 

Stil gebed  
 

Votum en groet 
 

Lofprijzing: OTH. 360 (Samen in de naam..) 
1.Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer. 
 
 

2.Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
En zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 
 
3.Prijst de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
't Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 
 
OTH. 488 (Diep, diep, diep als de zee) 
Diep, diep, diep als de zee, 
hoog, hoog, hoog als de lucht, 
wijd, wijd, wijd als het water blauw 
is Jezus' liefde voor jou en mij. 
't Is net zo diep, diep, diep, als de zee, 
hoog, hoog, hoog als de lucht, 
wijd, wijd, wijd als het water blauw 
is Jezus' liefde voor jou.  
 
Opwek. 747  
Wij geloven in een keerpunt in de tijd 
Als Jezus komt in heerlijkheid 
Een dag van diep ontzag en spijt 
Wij geloven 
In de victorie van het kruis 
In een altijddurend thuis 
De dood voorbij, het leven tegemoet! 

 
In U alleen kunnen wij vallen en weer 
opstaan 
Door U alleen staan wij sterk! 
Met U zullen wij leven in U koninkrijk 
 
Refrein:  
Wij verwachten en geloven 
Dat U rijk eens komen zal 
Overvloedig niet te stuiten 
Bruisend als een waterval 
Smelten onze stemmen samen, In een 
hemels lofgezang 
Voor onze koning Heerser van 't heelal 
 
Wij geloven In een kerk, God toegewijd 
Door Jezus Christus vrijgepleit 
Een kerk die leeft en Hem belijd 
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Wij geloven In de Victorie van Gods rijk 
Overwinning in de strijd 
De nacht voorbij, met haast Hem tegemoet! 
 
In U alleen kunnen wij vallen en weer opstaan 
Door U alleen staan wij sterk! 
Met U zullen wij leven in U koninkrijk 
 
Refrein: 
 
In U alleen kunnen wij vallen en weer opstaan 
Door U alleen staan wij sterk! 
Met U zullen wij leven in U koninkrijk 
 
Refrein: 
 
Wet in kindertaal 
Ken jij de tien woorden, de woorden één tot tien. 
Laat ze dan eens horen, dat wil ik wel eens zien! 
Deze woorden zijn gegeven als tien vriendjes 
voor het leven: 
Eén is God, die maakt je vrij. Er is geen ander 
zoals Hij. 
Twee wil zeggen: God en jij, daar horen echt 
geen beelden bij. 
Drie dat is Gods eigen naam, om met respect 
mee om te gaan. 
De dag van God is nummer vier, Bevrijdingsdag 
voor mens en dier. 
Zodat je week’lijks even voelt, hoe God de 
schepping heeft bedoeld. 
Vijf gaat om je ouders en jij, wees goed voor 
elkaar daar leef je bij. 
Maak niet dood,  
laat zes je horen, knoop dat heel goed in je oren. 
Een maatje is, zegt nummer zeven iets heel 
kostbaars in je leven. 
Dus luister goed naar dit gebod en maak wat heel 
is niet kapot. 
Acht zegt: stelen is niet cool, dan wordt het hier 
een beestenboel. 
Negen: laat dat vals gepraat, waarmee je and’re 
mensen schaadt. 
Tien zegt vaar je eigen koers. Wees dan vrij en 
niet jaloers, 
op wat een ander heeft of kan, daar wordt je 
ongelukkig van. 
 
Dit zijn de tien woorden, de woorden één tot tien. 
Je hebt ze kunnen horen, iets om te doen 
misschien? 

 
 
 
 

 
 OTH.239 (Al mijn zonden…) 

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

 
2.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. 

 
3.Kom ontvang een heel nieuw leven, 
kom en stap in de rivier. 
Jezus roept je, Hij verwacht je 
en Hij zegt: ‘Ontmoet Mij hier’. 
Leid mij steeds weer naar het water; 
’k wil U daar ontmoeten, Heer. 
 

 Gebed  
 
Lezing door Claudia en.. 
 
Bijbellezing: Lukas 11 :1-13  

 
Psalm 25 :2 (Heer ai maak mij..) 

 2.HEER', ai, maak mij Uwe wegen,  
 Door Uw woord en Geest bekend;  
 Leer mij, hoe die zijn gelegen,  
 En waarheen G' Uw treden wendt,  
 Leid mij in Uw waarheid, leer  
 IJv'rig mij Uw wet betrachten.  
    Want Gij zijt mijn heil, o HEER',  
    'k Blijf U al den dag verwachten.  
 
 Preek: “Leer ons bidden” 

 
OTH. 475 (Als je bidt…) 
Refrein: 
Als je bidt zal Hij je geven. 
Als je klopt aan de deur, zal Hij opendoen, 
Als je zoekt dan zul je 't vinden, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 
 
1.Als je de Vader vraagt om 'n brood, 
geeft Hij je zeker nooit een steen. 
Al je gebeden, klein of groot, 
heus, Hij vergeet er niet één. 
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(Refrein) 
 
2.Als je mijn Vader iets wilt vragen, 
vraag in mijn naam, Ik zal het doen. 
Ik ben met je alle dagen, 
Ik ben dezelfde als toen. 
 
(Refrein) 
 
Dankgebed en voorbeden 

 
Collecten 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 

 3e Duurzame kerk 
 
Slotlied: OTH.234  
Stil, mijn ziel, wees stil  
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 

  God omgeeft je steeds;  
Hij is erbij 
in je beproevingen en zorgen. 

  
Refrein: 
God, U bent mijn God  
en ik vertrouw op U 
en zal niet wank'len.  
Vredevorst, vernieuw 
een vaste geest binnenin mij, 
die rust in U alleen. 

  
Stil, mijn ziel, wees stil  
en dwaal niet af; 
dwars door het dal zal Hij je leiden. 

  Stil, vertrouw op Hem  
en hef je schild 
tegen de pijlen van verleiding. 

  
(Refrein) 

 
Stil, mijn ziel, wees 
 en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft. 
Wacht, wacht op de Heer; 
de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. 

  
(Refrein 2x) 

 
Ik rust in U alleen. In U alleen. 

 
Zegen 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


