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  LIEDERENBLAD 
Zondag 14 maart avonddienst 2021 Visnet 
Voorganger Ds. T. Schutte 
Thema:  ‘Zoek de Heer dan laat Hij zich vinden’ 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 122 (Ik ben verblijd) 
1.Ik ben verblijd, wanneer men mij 
Godvruchtig opwekt: ,,Zie wij staan 
Gereed, om naar Gods huis te gaan. 
Kom, ga met ons, en doe als wij.'' 
Jeruzalem, dat ik bemin; 
Wij treden uwe poorten in; 
Daar staan, o Godsstad, onze voeten. 
Jeruzalem is wèl gebouwd,  
Wèl saâmgevoegd: wie haar beschouwt,  
Zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Opwek. 347  
Ik geloof in God de Vader, 
Schepper, die de schepping draagt. 
In zijn Zoon, in Christus Jezus 
die, geboren uit een maagd, 
aan het kruis de wereld redde, 
onze zonden op zich nam. 
Opgestaan en opgevaren 
troont Hij aan Gods rechterhand. 

  
Jezus, Hij is Heer, 
Hij is Heer. 
Jezus, Hij is Heer, 
Hij is Heer. 
Jezus, Hij is Heer, 
Hij is Heer. 
Jezus, Hij is Heer, 
Hij is Heer. 
Naam aller namen, naam aller namen. 

  
Ik geloof in God de Trooster, 
gaven van de Heil'ge Geest, 
die Gods woord aan ons bevestigt: 
gaat en predikt en geneest. 
Als Hij komt met macht en luister 
zal de mensheid voor Hem staan. 
Dan zal elke knie zich buigen, 
elke tong belijdt zijn naam: 

  
Jezus, U bent Heer, 
U bent Heer. 

Jezus, U bent Heer, 
U bent Heer. 
Jezus, U bent Heer, 
U bent Heer. 
Jezus, U bent Heer, 
U bent Heer. 
Naam aller namen, naam aller namen. 

 

Gebed  
 

Bijbellezing: 2 Kron. 14 :1-7 en 15 :1-15 
 

Verkondiging  
 

Zoek eerst het koninkrijk 
Zoekt eerst het koninkrijk van God, 
en zijn gerechtigheid. 
En dit allen krijgt u bovendien. Hallelu, 
halleluja. 
 
Men kan niet leven van brood alleen, 
maar van ieder woord 
dat door de Heer gesproken wordt. Hallelu, 
halleluja. 
 
Bidt en u zal gegeven zijn, 
zoekt en gij zult Hem zien. 
Klopt en de deur zal voor u open gaan. 
Hallelu, halleluja. 
 
Halleluja, halleluja, 
halleluja, hallelu, halleluja. 
 
Halleluja, halleluja, 
hallelujah, hallelu, halleluja 

 
 Opwek 502  

Jezus, ik wil heel dicht bij U komen, 
in uw nabijheid wil 'k zijn. 
Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen, 
U maakt mij heilig en rein. 
  
In de schuilplaats van de Allerhoogste 
blijf ik onder uw vleugels, o Heer. 
Uw schaduw beschermt mij, 
uw troon is mijn toevlucht. 
U bent mijn leven, mijn eer. 

 
 Dankgebed en voorbeden  
 
 Collecten: 
 1e HGJB 
 2e Kerk en eredienst  
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  LIEDERENBLAD 
Opwek. 602 (Vrede van God) 
Vrede van God, de vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 

  
In Jezus' naam, in Jezus' naam, 
in Jezus' naam geef ik jou: 
vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 

  
Heilige Geest, de Heilige Geest, 
de Heilige Geest zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou.  
 
Zegen  
 
  
 
 
   
 
   
   
  


