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  LIEDERENBLAD 
Zondag 20 maart 2022  
Morgendienst in het Visnet 
Voorganger: Ds. M. van Leeuwen 
Organist : Kees Ploeger 
Thema: 
 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Lied 440 :1,2 en 4 (LB1973) 
1.Ik heb de vaste grond gevonden, 
waarin mijn anker eeuwig hecht: 
de dood van Christus voor de zonden, 
van eeuwigheid als grond gelegd. 
Die grond zal onverwrikt bestaan, 
als aarde en hemel ondergaan. 

  
2.Het is het eeuwige erbarmen, 
dat mijn besef te boven gaat, 
het zijn de liefdevolle armen, 
het is zijn hart, dat openstaat. 
Hij noodt de zondaar, Hij vergeeft 
die Hem het hart gebroken heeft. 
 
4.Daarop wil ik gelovig bouwen, 
getroost, wat mij ook wedervaart; 
mij aan Gods vaderhart vertrouwen, 
wanneer mijn zonde mij bezwaart. 
Steeds vind ik daar opnieuw bereid 
oneindige barmhartigheid. 
 
Stil gebed 
 
Votum en Groet 
 
Lofprijzing: NPB.2 :1 en 2 
1. Wat willen al die wereldleiders toch 
met al hun plannen en hun dwaze dromen? 
Ze voeren overleg om door bedrog 
van God en zijn gezalfde los te komen. 
Dan lacht de HEER vanuit zijn hemelwoning; 
Hij spreekt tot hen met goddelijke spot: 
‘Ik ben de HEER en mijn gezalfde koning 
regeert in Sion, op de berg van God.’ 
 
2. Hij sprak tot Mij en kondigde dit af: 
‘Jij bent mijn zoon; Ik geef aan jou het leven. 
Bedwing de volken met een sterke staf; 
Ik heb hen aan jou in bezit gegeven.’ 
Heersers, wees wijs: je moet de HEER gaan 
eren. 
Kniel voor de zoon en luister naar zijn stem. 
Hij zal je anders in zijn vuur verteren. 
Je bent pas veilig als je schuilt bij Hem. 
 

 Lied 20 :1 en 3 (LB 1973) 
1.Laat ons nu vrolijk zingen! 
Komt, heft uw liedren aan 
voor Hem, wie alle dingen 
altijd ten dienste staan. 
Ik wil de Heer daarboven 
lofprijzen hier op aard, 
ja, Hem van harte loven, 
die veilig mij bewaart. 
 
3.Hij is de Heer, de sterke, 
in Hem is alle macht. 
Dat zeggen ons zijn werken, 
dat zeggen dag en nacht, 
de aarde en de hemel, 
de mensen en het vee, 
en alles wat er wemelt 
in 't water van de zee. 
 
Wet / leefregel 

 
Heer, wijs mij uw weg (Sela) 
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 
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  LIEDERENBLAD 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft. 
 
Gebed  
 
Lezing door een gemeentelid 
 
Bijbellezing: Nehemia 13  

en Markus 11 :15-19 
 
Kindermoment: Ik wens jou.. 
 
Psalm 69 :3 en 4 (NB) 
3.Het is om U dat ik word afgeweerd, 
om U draag ik het brandmerk van de schande, 
verbroken zijn de broederlijke banden, 
de ijver voor uw huis heeft mij verteerd. 
De smaad van wie U smaadt kwam op mij neer 
en met de vinger word ik nagewezen. 
Mijn rouw en tranen keren tot mij weer. 
In aller oog moet ik verachting lezen. 
 
4.Tot U,o Heer,tot U is mijn gebed, 
hoor mij en kom mij met uw hulp te stade; 
ik smeek U om een stonde van genade, 
ik heb mijn hart,mijn hoop op U gezet. 
Houd mij dan vast en wees mij toegedaan, 
antwoord mij, Heer,Gij wilt mij immers helpen. 
Wend U tot mij, zie mij barmhartig aan, 
laat mij niet door het water overstelpen. 

 
Preek: 
 
OTH. 123 :2,6  
2.'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen, 
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen, 
in onze plaats gemarteld en geslagen, 
de zonde dragen. 

  
6.Daar G' U voor mij hebt in de dood gegeven, 
hoe zou ik dan naar mijne wil nog leven? 
Zou 'k U, o Heer, die voor mijn schuld woudt 
lijden, mijn hart niet wijden? 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten: 
1e HGJB 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Opwek. 575 .(Jezus alleen) 

Jezus alleen, ik bouw op Hem. 
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. 
Door stormen heen hoor ik zijn stem, 
dwars door het duister van de nacht. 

  
Zijn woord van liefde dat mij sust 
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust! 
Mijn vaste grond, mijn fundament; 
dankzij zijn liefde leef ik nu. 
  
(v) Jezus alleen werd mens als wij; 
klein als een kind, in kwetsbaarheid. 
Oneindig veel hield Hij van mij, 
leed om mijn ongerechtigheid. 
  
(allen) 
En door zijn offer werd ik vrij, 
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij, 
ontnam de dood zijn heerschappij; 
dankzij zijn sterven leef ik nu. 
  
(m) Daar in het graf, in dood gehuld, 
leek al zijn macht tenietgedaan. 
Maar, o die dag, dat werd vervuld: 
Jezus, de Heer is opgestaan! 
  
(allen) 
Sinds Hij verrees in heerlijkheid 
ben ik van vloek en schuld bevrijd. 
Ik leef in Hem en Hij in mij; 
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij. 
  
Geen levensangst, geen stervensnood; 
dat is de kracht, waar ik in sta. 
Van eerste stap tot aan de dood 
leidt Hij de weg waarop ik ga. 
 
Geen duivels plan of aards bestaan 
kan mij ooit roven uit zijn hand. 
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam; 
in die verwachting houd ik stand. 
In Hem alleen, in Hem alleen! 

 

Zegen  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


