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  LIEDERENBLAD 
Zondag 14 november 2021  
Morgendienst in het Visnet 
Voorganger: Prof. B.J.G. Reitsma 
Diaconale zondag  
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 15 :1 en 2  
1.Wie zult Gij noden in uw tent, 
wie op uw heilge berg doen wonen? 
Hem die, o Heer, uw recht niet schendt, 
in heel zijn wandel U erkent, 
die zult Gij U een gastheer tonen. 
 
2.Wie wordt er in uw huis geëerd? 
Wiens hart niet overlegt ten kwade, 
wiens tong geen goed in kwaad verkeert, 
die van zijn naaste onheil weert 
en hem nooit krenken zal of smaden. 
 
Stil gebed  

 
Votum en groet 

 
Lofprijzing: Lied 912 (Neem mijn leven) 
Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 
 
Neem mijn handen, maak ze sterk, 
trouw en vaardig tot uw werk. 
Maak dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van uw wet. 
 
Neem en zegen alle vreugd, 
al 't geluk dat mij verheugt. 
Maak dat ik mij nimmer schaam 
mens te wezen in uw naam. 
 
Neem ook mijne liefde, Heer, 
'k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf en voor altijd 
ben ik aan U toegewijd. 
     
Opwek. 148 (Gods volk wordt uitgeleid) 
Gods volk wordt uitgeleid, 
zij gaat met vreugde voort, 
en de bergen en heuv'len 
juichen rondom haar. 
Alles zingt erbij, 
zelfs de bomen zijn blij 
en zij klappen voor hun God. 
En de bomen in het veld 
zullen klappen voor Hem... 

En de bomen in het veld 
zullen klappen voor Hem... 
En de bomen in het veld 
zullen klappen voor Hem... 
en wij gaan vrolijk voort. 

 
 OTH. 371 (Dit is mijn gebod) 

Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt 
en uw blijdschap wordt vervuld. 
Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt 
en uw blijdschap wordt vervuld, 
en uw blijdschap wordt vervuld, 
en uw blijdschap wordt vervuld. 
Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt 
en uw blijdschap wordt vervuld. 

 
 Geboden 
 
 Opwek. 58 (Vrede zij U) 

Vrede zij u, vrede zij u, 
gelijk Mij de Vader zond, 
zend Ik ook u. 
Vrede zij u, vrede zij u, 
gelijk Mij de Vader zond, 
zend Ik ook u. 
  
Blijft in mijn vrede, blijft in Mij. 
Mijn woord moet in u zijn, 
dat maakt u vrij. 
Blijft in mijn vrede, blijft in Mij. 
Mijn woord moet in u zijn, 
dat maakt u vrij. 
  
Ontvangt mijn Geest, heilige Geest. 
Hij zal u leiden, 
weest niet bevreesd. 
Ontvangt mijn Geest, heilige Geest. 
Hij zal u leiden, 
weest niet bevreesd. 
  
Vrede zij u, vrede zij u, 
gelijk Mij de Vader zond, 
zend Ik ook u. 
Vrede zij u, vrede zij u, 
gelijk Mij de Vader zond, 
zend Ik ook u. 

 
 Gebed  

 
Lezing door een gemeentelid 
 
Bijbellezing: Deut. 4 :1-10  

  Matt. 7 :21-29 en 11 :28-30 
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  LIEDERENBLAD 
Psalm 86 :4 (NB) 
4.Leer mij naar uw wil te handlen, 
laat mij in uw waarheid wandlen. 
Voeg geheel mijn hart tezaam 
tot de vrees van uwen naam. 
Heer mijn God, ik zal U loven, 
heffen 't ganse hart naar boven. 
Ja, uw naam en majesteit 
loof ik tot in eeuwigheid. 
 
Kinderen gaan KND 
 
Preek:  
 
Opwek. 687 (Heer, wijs mij uw weg) 

Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan; 
troost mij dan liefdevol 
en moedig mij weer aan. 

  
Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is; 
leid mij dan op uw weg, 
de weg die eeuwig is. 

  
Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan; 
spreek door uw woord en Geest 
mijn hart en leven aan. 

  
Heer, toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef; 
toon mij dat Christus 
heel mijn weg gelopen heeft, 
toon mij dat Christus 
heel mijn weg gelopen heeft. 
 
Diaconaal moment  
Ds. Egbert van Beesten 

 
 Dankgebed en voorbeden 

 
Collecten 
1e Diaconie (stichting Mensenkinderen) 
2e Kerk en eredienst 

  
Slotlied: Opwek. 602 (Vrede van God) 
Vrede van God, de vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 
  
In Jezus' naam, in Jezus' naam, 
in Jezus' naam geef ik jou: 
vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 
  
Heilige Geest, de Heilige Geest, 
de Heilige Geest zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou.  

 
 Zegen  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


