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  LIEDERENBLAD 
Zondag 31 oktober 2021  
Morgendienst in het Visnet 
Voorganger: Ds. T. Schutte 
Thema:  
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 84 :1 en 6 (OB)  
1.Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, 
O HEER' der legerscharen God,   
Zijn mij Uw huis en tempelzangen.   
Hoe branden mijn genegenheên,   
Om 's HEEREN voorhof in te treên! 
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; 
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft, 
En aan mijn ziel het leven geeft. 
 
6.Want God, de HEER', zo goed, zo mild, 
Is 't allen tijd een zon en schild. 
Hij zal genaad' en ere geven; 
Hij zal hun 't goede niet in nood 
Onthouden, zelfs niet in de dood, 
Die in oprechtheid voor Hem leven. 
Welzalig, HEER', die op U bouwt, 
En zich geheel aan U vertrouwt. 
 
Stil gebed  

 
Votum en groet 

 
Lofprijzing: Psalm 84 Psalmen voor nu 
1.Wat hou ik van uw huis, 
HEER van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen naar 
de binnenpleinen van de HEER. 
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, 
zo’n blijvende schreeuw om de levende God. 
 
2.Een vogel is er thuis, 
HEER van de hemelse legers. 
Een zwaluw voedt haar jongen op 
bij U onder de pannen, God. 
Wonen bij U is een zegen, 
zo’n blijvende kans 
om te zingen voor U. 
 
3.Gelukkig wie naar U 
vol van verlangen op weg zijn. 
Zelfs in het dorre bomendal 
zien zij een bron en regenval, 
gaan ze van zegen tot zegen, 
naar God die verschijnt 
in zijn heilige stad. 
 
 

4.Ach hoor en kijk naar mij, 
HEER van de hemelse legers. 
Ja liever één dag dichtbij U 
dan duizend dagen zonder U. 
Liever bij U aan de drempel, 
dan binnen te zijn in een duistere tent. 

 
5.De HEER beveiligt ons, 
eer en geluk zal Hij geven. 
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd 
aan mensen, eerlijk onderweg. 
HEER van de hemelse legers, 
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. 
Wat hou ik van uw huis. 
 
Opwek. 462 (Aan uw voeten Heer) 
Refrein: 
Aan uw voeten Heer, 
is de hoogste plaats; 
daarom kniel ik neer bij U. 
Om bij U te zijn, 
is de grootste eer; 
daarom buig ik mij voor U. 
  
Ja, ik verkies nu om bij U te zijn 
en om naar U te luist'ren. 
In plaats van altijd  
maar weer bezig te zijn, 
kom ik nu tot U, o Heer. 
  
(refrein) 
  
Mijn hart verlangt er naar 
om samen te zijn, 
hier in een plaats van aanbidding. 
In geest en waarheid  
samen één te zijn, 
in aanbidding voor U. 
  
(refrein) 
  
Zoals een vader die zijn kind omarmt, 
ja, zo omarmt U ook mij. 
U bent een Vader  
die vertroost en beschermt 
en ik kom tot rust bij U.(3x) 

 
 Geboden 
 
 Opwek. Kids 112 (Hé, luister mee!) 

Refrein: 
Hé, luister mee  
naar een nieuw verhaal, 
een nieuw verhaal  
uit het boek van God. (2x) 
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  LIEDERENBLAD 
Net zoals je elke dag  
je boterhammen eet 
en je dat ook zeker niet  
een dag of drie vergeet, 
zo is het met het lezen  
uit het boek van onze Heer, 
je kunt er veel van leren  
en zo groei je telkens weer. 

  
Luister maar mee  
en doe maar mee, ja! 
 
Gebed  

 
Lezing door een gemeentelid 

 
Bijbellezing: Jozua 23(tekst vs. 10b).  
 
Preek: God voert strijd voor jou! 

 
Lied 401 (LB1973 (Een vaste burcht is..) 
1.Een vaste burcht is onze God, 
een wal die 't kwaad zal keren; 
zijn sterke arm houdt buiten schot 
wie zich niet kan verweren. 
De vorst van het kwaad, 
de aartsvijand staat 
geharnast in 't veld; 
in list en in geweld 
kan geen hem evenaren. 

  
2.Al onze macht is ijdelheid: 
wij gaan terstond verloren, 
wanneer de held niet voor ons strijdt, 
die God heeft uitverkoren. 
Zo gij 't nog niet wist: 
Jezus Christus is 't, 
de Heer van 't heelal, 
die overwinnen zal, - 
God zelf staat ons terzijde.  
 
3.Al wordt de wereld ook een hel 
en 't leven niets dan lijden, 
wij vrezen niet, - Immanuël 
zal stellig ons bevrijden. 
Hoe satan ook woedt 
en wat hij ook doet, 
't is machtloos geweld, - 
zijn vonnis is geveld. 
Eén woord, en hij moet vallen. 

  
4.Gods heilig woord alleen houdt stand, 
Gods waarheid zal ons staven. 
Hij leidt ons en met milde hand 
schenkt Hij zijn geestesgaven. 

Al rooft de tiran 
ons wat hij maar kan, 
ons goed en ons bloed, - 
laat hem zijn overmoed! 
Gods rijk blijft ons behouden. 

 

Dankgebed en voorbeden 
 

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

  
Slotlied: Opwek. 377. 
Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 
  
Heer, ik wil uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister 
als ik in de hemel kom! 
  
Laat mij niet mijn lot beslissen: 
zo ik mocht, ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behand'len, 
dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in uwe handen 
en geleid mij als een kind. 
  
Waar de weg mij brenge moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 

 

 Zegen 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


