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  LIEDERENBLAD 
Zondag 6 februari 2022  
Morgendienst in het Visnet 
Voorganger: Ds. T. Schutte 
Organist : Thom 
Thema: ‘Uit de diepten roep ik U’ 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Votum en groet (Sela) 
Onze hulp en onze verwachting 
is van God, onze Heer 
Hij die alles maakte 
laat niet los wat hij begon 
Genade en vrede 
van God de vader 
Door Jezus zijn zoon, Immanuel 
Hij woont met zijn geest in ons 
 
Onze hulp en onze verwachting 
is van God, onze Heer 
Hij die alles maakte 
laat niet los wat hij begon 
Genade en vrede 
van God de vader 
Door Jezus zijn zoon, Immanuel 
Hij woont met zijn geest in ons 
 
Halleluja, halleluja 
Amen 
Halleluja, halleluja 
Amen 
Amen 
 
Stil gebed 
 
Votum en Groet 
 
Lofprijzing: Lied 434 :1,2,3 en 5 (LB1973) 
1.Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Komt allen saam, 
psalm zingt de heilige naam, 
looft al wat ademt de Here. 

  
2.Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw 
leven; 
heeft u in 't licht als op adelaarsvleugelen 
geheven. 
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 

  
3.Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft 
geweven, 
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid 
gegeven. 

Hij heeft u lief, die tot zijn kind u verhief, 
ja, Hij beschikt u ten leven. 
 
5.Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn 
namen, 
christenen looft Hem met Abrahams kinderen 
samen. 
Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 
 

Psalm 147 :1 (NPB) 
1. Goed is het onze God te eren, 
om blij voor Hem te musiceren. 
De HEER maakt van zijn stad van vrede 
de mooiste stad van alle steden. 
Zijn volk, van huis en haard verdreven, 
zal Hij een nieuwe toekomst geven. 
Hij heelt het hart dat is geschonden, 
verbindt de pijnlijk diepe wonden. 
 
Wetlezing:   
          
Opwek. 717 (Stil, mijn ziel..) 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds; 
Hij is erbij 
in je beproevingen en zorgen. 
  
Refrein: 
God, U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wank'len. 
Vredevorst, vernieuw 
een vaste geest binnenin mij, 
die rust in U alleen. 
  
Stil, mijn ziel, wees stil 
en dwaal niet af; 
dwars door het dal zal Hij je leiden. 
Stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild 
tegen de pijlen van verleiding. 
  
(Refrein) 
 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft. 
Wacht, wacht op de Heer; 
de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. 
  
(Refrein 2x) 
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  LIEDERENBLAD 
Gebed  
 
Lezing door een gemeentelid 
 
Bijbellezing: Psalm 130 
 
Kindermoment 
 
Psalm 130 (LB1973) 
1.Uit diepten van ellende 
roep ik tot U, o Heer. 
Gij kunt verlossing zenden, 
ik werp voor U mij neer. 
O laat uw oor zich neigen 
tot mij, tot mijn gebed. 
Laat mij gehoor verkrijgen, 
red mij, o Here, red! 
 
2.Zoudt Gij indachtig wezen 
al wat een mens misdeed, 
wie zou nog kunnen leven 
in al zijn angst en leed? 
Maar Gij wilt ons vergeven, 
Gij scheldt de schulden kwijt, 
opdat wij zouden vrezen 
uw goedertierenheid. 
 
3.Ik heb mijn hoop gevestigd 
op God de Heer die hoort. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, 
wacht zijn verlossend woord. 
Nog meer dan in de nachten 
wachters het morgenlicht, 
blijf ik, o Heer, verwachten 
uw lichtend aangezicht. 
 
4.Gij al Gods bondgenoten, 
ziet naar zijn toekomst uit!  
De Heer is vast besloten, 
tot goedertierenheid! 
Hoort aan de goede tijding: 
Hij geeft in zijn geduld 
aan Israël bevrijding 
van onrecht en van schuld. 
 
Verkondiging: thema: 

Uit de diepten roep ik U 
 
Uit de diepten roep ik U 
Uit de diepten roep ik U 
Heer mijn God 
Ik heb U nodig Here, luister 
Nu ik schorgebeden fluister 
Luister toch 
Heer luister toch 

Als U niets dan zonden zag 
Heer, mijn God 
Wie bleef in leven? Maar U wilt nu 
juist vergeven dus verdient U 
diep ontzag 
ons diep ontzag 
 
Ik blijf wachten tot U komt 
Heer, mijn God 
Ik blijf nog sterker op U wachten 
dan een mens in lange nachten 
wachten op het licht 
het morgenlicht 
 
Israël, hoop op de Heer 
Hoop op God 
want Hij heeft zich aan jou verbonden. 
Hij verlost je van je zonden 
Hij maakt vrij 
Hij maakt jou vrij 
 
Lied 1005 (LB2013) Zoeken naar licht  
1.Zoekend naar licht hier in het duister,   
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
  
2.Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
  
3.Zoekend naar brood lijden zij honger, 
zoekend naar water lijden zij dorst. 
Maak ons uw brood, breek ons voor allen, 
U bent de vredevorst. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
  
4.Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Maak ons een huis van levende stenen, 
schuilplaats door U gebouwd. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
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Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
  
5.Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied Opwek. 818 (Op die dag) 
Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus 
Eenmaal heelt U iedere wond 
Heel de oude wereld verdwijnt 
De pijn voorbij 
 
Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus 
Eenmaal zal het duidelijk zijn 
Alle zorg en wanhoop verdwijnt 
De angst voorbij 
 
Refrein:  
Op die dag, in de hemel 
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn 
Dan zijn wij bij Jezus 
En klinkt het overwinningslied 
 
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus 
Kan genade heerlijker zijn 
En U maakt ons anders en nieuw 
Op die dag 
 
Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus 
Eenmaal is het vechten voorbij 
Dan zien we Uw macht en Uw pracht 
Op die dag 
 
Refrein 2x 
 
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus 
Kan genade heerlijker zijn? 
En U maakt ons anders en nieuw 
Ja, U maakt ons anders en nieuw 
U maakt ons anders en nieuw 
Op die dag 
 
Refrein 

En klinkt het overwinningslied 
En klinkt het overwinningslied 
 
Zegen  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


