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  LIEDERENBLAD 
Eeuwigheidszondag 21 november 2021  
Morgendienst in het Visnet 
Voorganger: H.F. Klok 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
 
Intr. Ps. 23 : 1, 2 en 3  (OB) 
1.De God des heils wil mij ten Herder wezen.  
'k Heb geen gebrek, 'k heb geen gevaar te 
vrezen.  
Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden,  
Aan d' oevers van zeer stille waat'ren leiden.  
Hij sterkt mijn ziel; richt, om Zijn Naam, mijn 
treden 
In 't effen spoor van Zijn gerechtheden. 
 
2.Ik vrees niet, neen, schoon ik door duis'tre 
dalen, 
In doodsgevaar bekommerd om moest dwalen.  
Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden; 
Uw stok en staf zal mij altoos behoeden.  
Gij troost mijn ziel, en richt, in mededogen,  
De tafel aan, voor mijner haat'ren ogen. 
  
3.Gij zalft mijn hoofd, Gij doet mijn blijdschap 
groeien,  
En van Uw heil mijn beker overvloeien,  
Het zalig goed, mij door Uw gunst gegeven,  
Verlaat mij niet, maar volgt mij al mijn leven.  
Zodat ik in het heilig huis des HEEREN,  
Een lange reeks van dagen, blijf verkeren.  
 
Stil gebed 
 
Votum en Groet 
 
Aanvangstekst: Psalm 42 vers 6                                    
Wat buig je je neer, mijn ziel, 
 En ben je onrustig in mij? 
Hoop op God, want ik zal Hem weer loven 
voor de volkomen verlossing van Zijn aangezicht. 
 
Zingen: Onze schuilplaats is God 
Er is hoop die groter dan de dood is 
Er is leven sterker dan het sterven 
Er is licht dat niemand ooit kan doven 
Er is liefde die nooit teleur zal stellen 
 
Er is vrede ver voorbij de onrust 
Er is blijdschap dieper dan de tranen 
Er is sterkte zelfs in onze zwakte 
Er is trouw die ons niet zou verlaten 
       
 

Onze hulp en onze verwachting 
Is in U voor eeuwig 
Dus richten wij onze harten naar boven 
Vertrouwen wij op de God die wij loven 
Niemand die ons uit Uw handen kan roven 
Een machtige rots, onze schuilplaats is God 
 
Er is troost die sterker dan de pijn is 
Er is vreugde groter dan ons lijden 
Er is antwoord midden in de twijfel 
Overwinning dwars door al ons strijden 

 
Onze hulp en onze verwachting 
Is in U voor eeuwig 
Dus richten wij onze harten naar boven 
Vertrouwen wij op de God die wij loven 
Niemand die ons uit Uw handen kan 
roven 
Een machtige rots, onze schuilplaats is 
God 
 
Tot aan de dag dat U bij ons komt 
wonen 
En alle tranen voor altijd zal drogen 
Is het Uw Geest die ons helpt te 
geloven: 
Een machtige Rots, onze schuilplaats is 
God 
 
Onze hulp, Jezus bent U 
Onze hulp en onze verwachting is in U 
Onze hulp en onze verwachting is in U 
Onze hulp en onze verwachting is in U 
voor eeuwig 
Dus richten wij onze harten naar boven 
Vertrouwen wij op de God die wij loven 
Niemand die ons uit Uw handen kan 
roven 
Een machtige rots, onze schuilplaats is 
God 

        
   Zingen: Ik ben veilig in Jezus’ armen 

Ik ben veilig in Jezus armen 
Veilig ben ik bij hem 
Ik ben veilig in Jezus armen 
Er is nergens een plek 
Waar ik zo veilig ben ben ik soms eenzaam en 
heb ik verdriet 
Is het soms net alsof niemand me ziet 
Net of er niemand meer is die me mist 
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Dan mag ik weten dat Jezus er is 
Ik ben veilig in Jezus armen 
Veilig ben ik bij hem 
Ik ben veilig in Jezus armen 
Er is nergens een plek 
Waar ik zo veilig ben als ik andere soms word 
gepest 
Zeggen ze nee jij hoort niet bij de rest 
Dan ben ik blij dat ik Jezus ken 
 
Hij is mijn vriend en ik hoor bij hem 
Ik ben veilig in Jezus armen 
Veilig ben ik bij hem 
Ik ben veilig in Jezus armen 
Er is nergens een plek 
Waar ik zo veilig ben Jij bent veilig in Jezus armen 
Veilig ben jij bij hem 
Jij bent veilig in Jezus armen 
Er is nergens een plek 
Waar jij zo veilig bent... 
 
Geloofsbelijdenis (staande) 
 
Zingen: lied 7 Joh. De Heer:   
Als g' in nood gezeten, 
Geen uitkomst ziet, 
Wil dan nooit vergeten: 
God verlaat u niet. 
Vrees toch geen nood! 
's Heren trouw is groot, 
En op 't nacht'lijk duister 
Volgt het morgenrood. 
Schoon stormen woeden, 
Ducht toch geen kwaad; 
God zal u behoeden, 
Uw Toeverlaat. 

  
God blijft voor u zorgen, 
Goed is de Heer, 
En met elke morgen 
Keert Zijn goedheid weer. 
Schoon g' in 't verdriet 
Nergens uitkomst ziet, 
Groter dan de Helper 
Is de nood toch niet. 
Wat ons ontviele, 
Redder in nood! 
Red slechts onze ziele 
Uit zonde en dood. 
 
Gebed 
 
Lezing door een gemeentelid 
 
Bijbellezing: Psalm 103  
 

   Moment met de kinderen  t/m groep 6 
  
   Zingen: Ps. 103 :8 (OB) 
  8.Gelijk het gras is ons kortstondig leven, 
    Gelijk een bloem, die op het veld verheven, 

Wel sierlijk pronkt, maar kracht'loos is en 
teêr; 
Wanneer de wind zich over 't land laat 
horen, 
Dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat 
verloren; 
Men kent en vindt haar standplaats zelfs 
niet meer. 

 
   Psalm 103 :7 (NB) 

7.Maar 's Heren gunst zal over die Hem 
vrezen 

   in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, 
   en zijn gerechtigheid de eeuwen door. 
   Zijn heil omsluit de komende geslachten; 
   zo volgen zij die zijn verbond betrachten, 
   van zijn  barmhartigheid het lichtend spoor. 
 
   Verkondiging:  als een bloem…. 
 
   Zingen: Psalm 4 : 3 (NB)  

Ik kan gaan slapen zonder zorgen, 
want slapend kom ik bij U thuis. 
Alleen bij U ben ik geborgen. 
Gij doet mij rusten tot de morgen 
en wonen in een veilig huis. 

 
   Gedachtenis in stilte   
 
            Zingen: Gezang 397  vers 1, 3, 4, 5 en 6 

1.O God, die droeg ons voorgeslacht, 
in nacht en stormgebruis, 
bewijs ook ons uw trouw en macht, 
wees eeuwig ons tehuis! 

 
 3.Gij zijt, van vóór Gij zee en aard' 

hebt door uw woord bereid, 
altijd dezelfde, die Gij waart, 
de God der eeuwigheid! 

 
4. En duizend jaar gaan als de dag 
van gist’ren voor U heen, 
een schaduw, een gedachte vaag, 
een nachtwaak, die verdween. 

 
5. De tijd draagt alle mensen voort 
op zijn gestage stroom; 
ze zijn als gras, door zon verdord, 
vervluchtigd als een droom. 
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6. O God, die droeg ons voorgeslacht 
in tegenspoed en kruis, 
wees ons een gids in storm en nacht 
en eeuwig ons tehuis! 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen:  Lichtstad met uw paarlen poorten 
Lichtstad met uw paarlen poorten 
Wond're stad zo hoog gebouwd 
Nimmer heeft men op deez' aarde 
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten 
 
Luist'ren naar zijn liefdesstem 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem 
 
Heilig oord vol licht en glorie 
Waar de boom des levens bloeit 
En de stroom van levend water 
Door de gouden godsstad vloeit 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten 
Luist'ren naar zijn liefdesstem 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem 
 
Wat een vreugde zal dat wezen 
Straks vereend te zijn met Hem 
In die stad met paarlen poorten 
In het nieuw Jeruzalem 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten 
Luist' ren naar zijn liefdesstem 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem 
 
Zegen  
 
Collecten 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


