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  LIEDERENBLAD 
Zondag 21 maart 2021, om 9.30 uur 
Belijdenisdienst  
Voorganger: Ds. F. van Velzen 
Thema:  ‘Jezus belijden in jouw wereld’ 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 150 : 1 en 2 (NB) 
1.Looft God, looft Hem overal. 
Looft de Koning van 't heelal 
om zijn wonderbare macht, 
om de heerlijkheid en kracht 
van zijn naam en eeuwig wezen. 
Looft de daden, groot en goed, 
die Hij triomferend doet. 
Hem zij eer, Hij zij geprezen. 
 
2.Hef, bazuin, uw gouden stem, 
harp en fluit, verheerlijkt Hem! 
Cither, cimbel, tamboerijn, 
laat uw maat de maatslag zijn 
van Gods ongemeten wezen, 
opdat zinge al wat leeft, 
juiche al wat adem heeft 
tot Gods eer.Hij zij geprezen 
 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Lofprijzing: Opwek. 557(Laat uw glorie zien) 
Laat uw glorie zien 
aan heel de wereld om ons heen;  
als wij samen U aanbidden 
dan maakt U ons één. 
Laat uw glorie zien, 
laat alle blijdschap die U brengt  
een getuigenis van hoop zijn  
voor wie U niet kent. 

  
Refrein: 
Als wij samen U aanbidden 
en vol eerbied voor U staan,  
daalt uw Geest neer in ons midden;  
raak ons allen aan. 
Als wij Jezus' naam belijden 
als de enige die redt. 
Toon uw majesteit en glorie, 
dat is ons gebed. 

  
Laat uw glorie zien, 
dat heel de wereld horen mag 
het lied van Jezus en het kruis  
waar Hij ons redding bracht. 
Laat uw glorie zien 
aan wie gebroken is en moe,  

dat zij horen hoe U liefdevol  
hun namen roept. 

  
(refrein) 

  
Laat uw glorie zien…(4x) 
Wij aanbidden U…(4x) 
 
Gebed 

 
Bijbellezing: 1 Korintiërs 11 :17 - 34 
 
Psalm 118 :1 en 5 (NB) 
1.Laat ieder 's Heren goedheid prijzen, 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Laat, Isra"el, uw lofzang rijzen; 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Dit zij het lied der priesterkoren; 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Gij, die den Heer vreest, laat het horen; 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

  
5.De Heer is mij tot hulp en sterkte, 
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 
Hij is het, die mijn heil bewerkte. 
Ik loof den Heer mijn leven lang. 
Hoort in hun kamp Gods knechten zingen 
nu Hij de zege heeft gebracht; 
Gods rechterhand doet grote dingen, 
Gods rechterhand heeft grote kracht! 
 
Kindermoment  

  
Verkondiging  “Jezus belijden in jou wereld” 
 
Phil Wickham (Living hope) 
 
Openbare belijdenis 
 
Presentatie 
 
Onderwijs brieven 
 
Gelofte en zegening 
 
Opwek. 710  
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
  
Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met Uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
  



 
 

 
 

 2 

  LIEDERENBLAD 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
  
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
  
Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
  

Dankgebed en voorbeden 

 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied opwek. 785 
Ik bouw op Jezus, anders niet; ) 
het is zijn bloed dat redding biedt. ) 
Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd; ) 2x 
ik steun alleen op Jezus’ Naam. ) 

Refrein: 
Heer, U bent ons fundament. 
Zwak wordt sterk, door al uw werk. 
In de storm blijft U Heer; hoogste Heer! 

Ook als de nacht mijn zicht vervaagt, 
toont Hij zijn liefde die mij draagt. 
Al woeden stormen om mij heen, 
mijn anker rust in Hem alleen. 
Mijn anker rust in Hem alleen! 

(Refrein 3x) 

Wanneer Hij komt met luid geschal, 
weet ik dat Hij mij kennen zal.                                      
Bekleed met zijn gerechtigheid 
ben ik van Hem in eeuwigheid! 

Zegen 
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