
 
 

 
 

 1 

  LIEDERENBLAD 
Zondag 13 februari 2022  
Morgendienst in het Visnet 
Viering H.A 
Voorganger: Ds. J. Prosman 
Organist : Kees 
Thema: ‘’waarom eet en drinkt u met tollenaars en 
zondaars? (vs.30) 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 8 :1, 2 en 3 (NB) 
1. HEER, onze Heer, uw naam is groot en 
machtig. 
Alles wat U geschapen hebt is prachtig. 
U maakt uw glorie wereldwijd bekend. 
De hemel laat ons weten wie U bent. 
 
2. De eerste woordjes die een kind kan uiten, 
gebruikt U om uw vijanden te stuiten. 
De allerkleinste is met zijn gepraat 
een kracht waarmee U tegenstand weerstaat 
 
3. Als ik de maan en sterren zie daarboven, 
kan ik het wonder bijna niet geloven 
dat U, o Heer, aan kleine mensen denkt. 
Hoe kan het dat U ons uw liefde schenkt? 
 
Stil gebed 
 
Votum en Groet 
 
Lofprijzing: Opwek.731 (Halleluja Adonai) 
Jezus ik hou van u 
Meer dan de sterren van de hemel 
Meer dan het water van de zee 
Meer dan ik u zeggen kan 
Jezus ik hou van u 
Meer dan de sterren van de hemel 
Meer dan het water van de zee 
Meer dan ik u zeggen kan 
Hallelujah adonai 
Hallelujah adonai 
Hallelujah adonai 
Amen 
 
Joh. De Heer 54 
1 Hoort, Jezus noodt u: 
komt tot het feest, 
komt, alle dingen zijn gereed. 
Voor arm en rijk is er plaats bereid, 
trek aan thans het bruiloftskleed. 
 
Refrein:  
Elk die wil mag komen, 
gaat in de Koningszaal. 

O, zwakken en vermoeiden, 
     daar 's plaats aan 't Bruiloftsmaal. 
 

2.Hoort, Jezus noodt u: 
komt tot het feest, 
kom, o mijn vriend nog is het tijd, 
ga binnen blijf toch niet buiten staan, 
voor u is ook plaats bereid. 
  
Refrein: 
Elk die wil mag komen, 
gaat in de Koningszaal. 
O, zwakken en vermoeiden, 
daar 's plaats aan' t Bruiloftsmaal. 
  
3.Hoort, Jezus noodt u: 
komt tot het feest, 
't licht straalt van ver u tegemoet, 
een ereplaats is voor elk bereid, 
die rein is door Jezus' bloed. 
  
Refrein: 
 
4.Hoort. Jezus noodt u: 
komt tot het feest, 
kom, arme zondaar stel niet uit, 
de Vader roept u een welkom toe, 
kom, neem nu een vast besluit. 
  
Refrein: 

 

Wetlezing:   
          

Opwek. 737 (Aan uw tafel) 
1 U nodigt mij aan tafel 
Om dicht bij U te zijn 
Te proeven van het leven 
Dat U deelt door brood en wijn 
U leidt mij in de stilte 
Ik volg U met ontzag 
Een plaats van rust 
Waar ik U ontmoeten mag 

 
2 U ziet mijn hart en leven 
De onrust die verwart 
Mijn onbesproken vragen 
Die er leven in mijn hart 
U kent al mijn gedachten 
Verbergen kan niet meer 
In vertrouwen leg ik 
Alles voor U neer 

 
 3 De beker in uw handen 

Neem ik vol liefde aan 
Uit handen die verwond zijn 
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Waarin de tekens staan 
Geen woorden meer van oordeel 
Genade onverdiend 
Die aan tafel wordt geproefd 
En wordt gezien 
 
4 U deelt met mij de maaltijd 
Reikt mij verzoening aan 
Uw liefde is nog groter 
Dan de schuld die is voldaan 
U toont mij uw genade 
Die werkzaam is in mij 
Door de kracht van uw genade 
Ben ik vrij! 
Door de kracht van uw genade 
Ben ik vrij! 
 
Gebed  
 
Lezing door een gemeentelid 
 
Bijbellezing: Lukas 5 :27 -35 
 
Kindermoment 
 
Psalm 1 :1,2 en 3 (LB1973) 
1.Gezegend hij, die in der boze raad 
niet wandelt, noch met goddelozen gaat, 
noch zich door spotters in de kring laat noden, 
waar ieder lacht met God en zijn geboden, 
maar die aan ‘s Heren wet zijn vreugde heeft 
en dag en nacht met zijn geboden leeft. 
       
2.Hij is een groene boom die staat gepland 
waar waterbeken vloeien door het land. 
Zijn loof behoeft de droogte niet te duchten, 
te goeder tijd geeft hij zijn rijpe vruchten 
Gezegend die zich aan Gods wetten voedt: 
het gaat hem wel in alles wat hij doet. 
 
3.Gans anders zal ‘t de goddelozen gaan: 
zij zijn het kaf dat wegwaait van het graan. 
Zij kunnen zich voor God niet staande houden, 
er is geen plaats voor hen bij zijn vertrouwden. 
God kent die wandelt in het rechte spoor, 
wie Hem verlaat gaat dwalende teloor. 
 
Verkondiging: thema: Waarom eet en drinkt u 
met tollenaars en zondaars? (vs.30) 
 
Gezang 487 :1 en 3 (LB) 
1.De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
ben ik opnieuw geboren en getogen. 
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 

Zo komt Hij steeds met stille overmacht 
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 

 
3.Gij geeft het uw beminden in de slaap, 
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen, 
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt - 
zoals de regen neerdaalt in de bomen, 
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, 
zo zult Gij uw beminden overkomen. 

 
Lezing van het formulier 

 
Gereedmaken tafel 

 
Gezang 352 :1,2 en 3 (LB1973) 
1.U, verborgen Christus, bid 'k eerbiedig 
aan: 
doe ons in deez' teek’nen 't heilgeheim 
verstaan! 
U geeft zich mijn harte over gans en al, 
schoon het uwe grootheid nimmer vatten 
zal. 
  
2.Ogen, mond en handen raken U niet aan, 
door 't gehoor slechts wordt Gij in 't geloof 
verstaan. 
Wat Gij, Heer, gezegd hebt, neem 'k als 
waarheid aan; 
nooit kan hoger waarheid naast dit woord 
bestaan. 
  
3.Aan het kruis verborg zich slechts uw god’ 
lijk, 
hier verbergt zich tevens uwe menselijkheid. 
Maar nochtans geloof ik en belijd het klaar: 
schenk mij dan genade als de moordenaar! 
  

 Nodigen 
  

Viering Heilig Avondmaal 
  

Gezang 352 :4,5 en 6 (LB1973) 
4.Niet als Thomas zie ik op uw wonden 
neer, 
maar met hem belijd ik U als God en Heer. 
Maak, dat ik steeds vaster U geloven mag, 
immer op U hopen en U minnen mag. 
  
5.Heilige gedacht nis van des Heren dood! 
Leven schenkt Ge ons mensen, Heiland, 
levend Brood. 
Geef mijn geest te leven uit uw overvloed, 
schenk ons van uw rijkdom, kennis, klaar en 
zoet! 
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6.Jezus, wiens gedacht’ nis ik nu vieren mag, 
voer mij door de scheem’ ring naar die volle dag, 
dat mijn oog uw aanzicht zonder iets dat 
scheidt 
ongesluierd schouwe in Gods heerlijkheid! 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten: 
1e IZB 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied Gezang 481 :1 en 4 (LB1973) 
1.O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 
 
4.Wij danken U, o liefde groot, 
dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in zijn stervensnood 
uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 
en het wordt overal volbracht 
waar liefde wordt gegeven, 
wij uit uw liefde leven. 
 
Zegen  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


