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  LIEDERENBLAD 
Zondag 7 maart avonddienst 2021 Visnet 
Voorganger dhr. G. de Haan 
Thema:  
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Lied een toekomst vol van hoop (sela) 
In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  
  
Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    
  
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
  
U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.                   
   
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
 
Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 84 :1 (NB) 
1.Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 
 
Geloofsbelijdenis  
 
Zingen : Opwek.383 (Geest van hierboven) 
Geest 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! 
  
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! 
 
Gebed  

 
Bijbellezing: Marcus 2 :23-28 
 
Zingen: 328 LB1973 (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. 
  
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. 

 
Overdenking 

 
Zingen: Opwek. 462 (aan uw voeten Heer..) 
Refrein: 
Aan uw voeten Heer, 
is de hoogste plaats; 
daarom kniel ik neer bij U. 
Om bij U te zijn, 
is de grootste eer; 
daarom buig ik mij voor U. 
  
Ja, ik verkies nu om bij U te zijn 
en om naar U te luist'ren. 
In plaats van altijd  
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maar weer bezig te zijn, 
kom ik nu tot U, o Heer. 

  
(refrein) 

  
Mijn hart verlangt er naar 
om samen te zijn, 
hier in een plaats van aanbidding. 
In geest en waarheid  
samen één te zijn, 
in aanbidding voor U. 

  
(refrein) 

  
Zoals een vader die zijn kind omarmt, 
ja, zo omarmt U ook mij. 
U bent een Vader  
die vertroost en beschermt 
en ik kom tot rust bij U. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten: 
1e Global Rize 
2e Kerk en eredienst 
 
Lied 416  NLB (U geeft rust..) 
U geeft rust  
In mijn ziel U geeft rust,                                        
u geeft rust in mijn ziel  
 
De aarde kent uw grote kracht.  
Uw stem heeft haar tot stand gebracht.  
En ook de zee, zo woest en diep wordt stil voor 
U, die alles schiep. 
 
Door alles heen, door alles heen. Heer, kijk ik 
naar U. Door alles heen, door alles heen. U geeft 
rust. Door alles heen, door alles heen. Heer, kijk 
ik naar U. U geeft rust in mij. 
 
Geef mij geloof dat niet bezwijkt, ook als de twijfel 
groter lijkt.  
De berg, zo groot en hoog voor mij verdwijnt in 
zee, de weg is vrij. 
 
Door alles heen, door alles heen. Heer, kijk ik 
naar U. Door alles heen, door alles heen. U geeft 
rust. Door alles heen, door alles heen. Heer, kijk 
ik naar U. U geeft rust in mij. 
 
 
 

Kijk op, laat los, vertrouw op Hem.  
De storm herkent nog steeds zijn naam.  
U geeft rust in mijn ziel. 
 
Zegen  
 
  
 
 
   
 
   
   
  


