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  LIEDERENBLAD 
Zondag 9 januari 2022  
Morgendienst in het Visnet 
Voorganger: Ds. J. Prosman 
Organist : Kees Ploeger 
Thema: ‘Geschiedenis en toekomst van de redding’ 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Lied 166 :1 en 4 (LB1973) 
1.Juicht voor de koning van de Joden, 
buigt voor geen dove wereldmacht, 
knielt voor de knecht die Gods geboden 
beluisterd heeft en wel geacht. 
Drie vreemden zochten Hem van verre, 
Herodes hebben zij bespot, 
met goud, met wierook en met mirre 
aanbaden zij de Zoon van God. 

  
4.Juicht voor de koning van de volken, 
buigt voor zijn opperheerschappij, 
zingt halleluja! Uit de wolken 
komt ons zijn heerlijkheid nabij. 
Bouwt dan ootmoedig aan de aarde, 
legt vrede in elkanders hand: 
Hij die de beste wijn bewaarde 
roept ons ter bruiloft in zijn land! 
 

Stil gebed 
 
Votum en Groet 
 
Lofprijzing: Opwek. 654 
Dank U voor deze nieuwe dag  
die ik van U ontvangen mag,  
Heer wat een zegen,  
elke dag opnieuw.  
U geeft uw liefde telkens weer  
en uw genade keer op keer,  
iedere morgen, elke dag opnieuw.   

  
U geeft mij vrede  
die de wereld niet geeft,  
U geeft mij blijdschap  
door uw Heilige Geest.   

  
Refrein: 
Ja, de blijdschap die U mij geeft,  
is meer dan de vreugde  
die de wereld heeft.  
Als de zon schijnt  
en in de donkere nacht;  
de vreugde van U is mijn kracht,  
de vreugde van U is mijn kracht. 
 

 
 

Opwek. 733 (tienduizend redenen) 
De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Refrein: 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige 
Naam. 
 
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 
(Refrein) 
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 
(Refrein 2x) 
 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
 
Wetlezing:  
 
Lied 169 :1 en 6 (LB1973) 
1.Zingt nu de Heer, stemt allen in 
met ons die God lof zingen, 
want Hij deed ons van het begin 
verrukkelijke dingen. 
Hij heeft het menselijk geslacht 
in 't licht geroepen en bedacht 
met louter zegeningen. 
 
6.Zingt dan de Heer, stemt allen in 
met ons die God lof geven: 
Hij schiep ons voor een nieuw begin, 
hoeveel wij ook misdreven. 
Hij riep ons uit de nacht in 't licht 
van zijn genadig aangezicht. 
In Christus is ons leven! 
 
Gebed  
 
Lezing door een gemeentelid 
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  LIEDERENBLAD 
Bijbellezing: Jesaja 51 :1 - 6 
       Romeinen 8 : 31 - 39 
 
"Filmpje van de Kindernevendienst 
 
Lied 477 :1 (Geest van hierboven) 
1Geest van hierboven, leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen van grote dingen, 
als wij ontvangen al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, 
als wij herboren Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 

  
Verkondiging: thema: 
‘Geschiedenis en toekomst van de redding 
 
Lied 477 :2 (Wat kan ons schaden) 
2.Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, doet triomferen 
die naar U heten en in U weten, 
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Toespraak:  
Afscheid kostersechtpaar Aalt en Willy 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied Psalm 146 :1,3 en 6  
1. Halleluja! Heel mijn leven 
loof en prijs ik God, de HEER. 
Hem wil ik mijn liefde geven, 
al mijn dank en al mijn eer. 
Zingen zal ik levenslang, 
elke dag die ik ontvang. 

 
3. Wie op Jakobs God blijft bouwen, 
wie de HEER als helper heeft, 
kent geluk en kan vertrouwen 
op zijn God die redding geeft. 
Hij schiep hemel, zee en land; 
wat Hij heeft beloofd houdt stand. 

 
6. Eeuwig zal de HEER regeren, 
alle generaties door. 
Sion, kom je koning eren; 
vorstelijk gaat Hij ons voor. 
Geef je vrolijkheid een stem; 
halleluja – zing voor Hem! 

            
Zegen  

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


