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  LIEDERENBLAD 
Zondag 28 november 2021  
Morgendienst in het Visnet 
Voorganger: Ds. T. Schutte 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
OTH. 81 (2013) (Hoe zal ik U ontvangen) 
1.Hoe zal ik U ontvangen, 
hoe wilt Gij zijn ontmoet, 
o, 's werelds hoogst verlangen, 
des sterv'lings zaligst goed? 
Dat ons uw Geest verlichte! 
Houd zelf de fakkel bij, 
die, Heer, ons onderrichte, 
wat U behaag'lijk zij! 

  
2.Ver van de troon der tronen 
en 's hemels zonneschijn 
wilt G' onder mensen wonen, 
der mensen broeder zijn. 
Met God wilt G' ons verzoenen, 
tot God heft G' ons omhoog, 
en onder millioenen 
hebt Gij ook mij in 't oog. 

  
3.Nog eens zal Hij verschijnen 
als Richter van 't heelal, 
die 't hoofd van al de zijnen 
voor eeuwig kronen zal. 
Nog is die dag verborgen; 
wacht hem gelovig af, 
terwijl de grote morgen 
reeds schemert boven 't graf! 
 
Stil gebed 
 
Votum en Groet 
 
Lofprijzing: Lied 440 :1 en 4 (LB.2013) 
1.Ga, stillen in den lande, 
uw Koning tegemoet, 
de intocht is ophanden 
van Hem die wondren doet. 
Gij die de Heer verwacht, 
laat ons voor alle dingen 
Hem ons hosanna zingen. 
Hij komt, Hij komt met macht. 
 
4.Gij schenkt met volle handen, 
die zelf de armoe draagt. 
Gij maakt uzelf te schande, 
die steeds naar zondaars vraagt. 
Wij willen, groot en klein, 
die 't al van U ontvingen, 
U ons hosanna zingen 
en eeuwig dankbaar zijn. 
 

Lied 461 (LB.2013) 
1.Wij wachten op de koning 
die ons de vrede brengt, 
ontsteken onze lampen 
totdat Hij komt! 
  
2.Vier kaarsen zullen branden. 
Het licht groeit vlam voor vlam. 
Het houdt de nacht gevangen 
totdat Hij komt! 
  
3.Het vuur van onze vreugde, 
de gloed van ons gezang 
zal niet meer kunnen doven 
totdat Hij komt! 
  
4.Wij wachten op de koning; 
zijn ster is al gezien. 
Vol vrede is de morgen 
wanneer Hij komt! 
 
Geboden 
 
Lied 255 (OTH. 2013) 
Heer, ontferm U over ons. 
Kom en heel ons land. 
Reinig met uw vuur. 
Raak ons nu aan. 
Wij buigen neer en 
roepen tot U, Heer. 
O, Heer ontferm U over ons. 
O, Heer ontferm U over ons. 
O, Heer ontferm U over ons. 
 
Gebed 
 
Lezing door een gemeentelid 
 
Bijbellezing: Lukas 15 :11-32 
 
Moment met de kinderen  t/m groep 6 
  
Lied 314  (LB2013) Here Jezus om uw woord 
1.Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeengekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 
  
2.Ons gevoel en ons verstand 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in 't licht der waarheid. 
't Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 
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3.O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen 
tot de hemel door mag dringen. 
 
Verkondiging         
 
Opwek. 629 (Als er vergeving is) 
Hoe kan ik verder leven,  
hoe moet ik verder gaan.  
Kan ik ooit vergeven  
wat mij is aangedaan.  
De wonden in mijn ziel,  
de haat en bitterheid,  
lijken niet te helen  
niet door woorden, niet door tijd. 

  
Refrein:  
Maar als er vergeving is  
kan er genezing zijn  
van de pijn en het verdriet  
diep van binnen.  
Als er vergeving is,  
kan er genezing zijn  
en de weg van herstel  
kan beginnen.  

  
O God, ik heb U nodig,  
ik kan het zelf niet.  
Ik lijk haast te verstikken  
in angst en in verdriet.  
Hoe kan ik ooit vergeven  
zoals U mij vergeeft,  
dwars door alles heen  
wat mij beschadigd heeft?  

  
(refrein)  

  
Geef mij de kracht van uw liefde 
om verder te gaan,  
ook al zal er een litteken  
blijven bestaan.  
Want is uw liefde niet sterker  
dan de dood  
en uw vergeving niet dieper  
dan mijn nood?  

  
Refrein:  

 
Want waar uw vergeving is  
zal genezing zijn  
van de pijn en het verdriet  
diep van binnen.  

Waar uw vergeving is  
zal genezing zijn  
en de weg van herstel    
kan beginnen, 
en de weg van herstel    
kan beginnen.     

 
 Dankgebed en voorbeden 
 
   Collecten 

1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: 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. 

 
Zegen  

 
 


