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  LIEDERENBLAD 
Zondag 18 april Avonddienst 2021 Visnet 
Voorganger Ds. B.J. van de Kamp 
Thema:  Levende stenen 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
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. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Psalm 100 (in Israëlische stijl) 
Juich, alle volken, voor de Heer. Dien Hem met 
vreugde, geef Hem eer. Zing opgewekt met hart 
en stem.  
Kom met een vrolijk lied tot Hem.  
 
Juich, alle volken, voor de Heer.  
Juich voor de Heer Dien Hem met vreugde, geef 
Hem eer. Zing opgewekt met hart en stem. Met 
hart en stem Kom met een vrolijk lied tot Hem. 
 
Wij zijn het volk dat bij Hem hoort Hij leidt ons als 
Zijn kudde voort Wij zijn het volk dat bij Hem 
hoort Hij leidt ons als Zijn kudde voort 
 
Eén God is er, en dat is Hij. Hij maakte ons, Hem 
dienen wij. Wij zijn het volk dat bij Hem hoort Hij 
leidt ons als Zijn kudde voort. 
 
Trek zingend in een blijde stoet een blijde stoet 
Zijn voorhof in want Hij is goed Hef voor Zijn 
naam een loflied aan een loflied aan Zijn liefde 
blijft voorgoed bestaan 
 
Wij zijn het volk dat bij Hem hoort Hij leidt ons als 
Zijn kudde voort. Wij zijn het volk dat bij Hem 
hoort Hij leidt ons als Zijn kudde voort. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Opwek. 281 (Als een hert….) 
Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 

U alleen bent mijn kracht, mijn schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 

 
 Gebed  
 
 Bijbellezing: 1 Petrus 2 :- 10 
            Tekst: 1 Petrus 2 :4 en 5 
 

Opwek. 167 (Samen in de naam van Jezus) 
Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer. 
  
Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
En zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 
  
Prijst de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
't Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 

 
Verkondiging:  Levende stenen  

 
 Weerklank Gez. 274 : 1 en 5  

Christus is de ware hoeksteen, 
die ons huis tezamen houdt, 
fundament waarop de muren, 
steen voor steen zijn opgebouwd. 
Sion staat voor altijd stevig, 
omdat het op Hem vertrouwt. 
 
Alle glorie geldt de Vader, 
alle eer ook voor de Zoon. 
Ook de Geest moet lof gezongen, 
Die in onze harten woont, 
lichte stralen van de Ene, 
Die in het verborgen troont 
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  LIEDERENBLAD 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Psalm 122 :1 en 3 (OB) 
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. 
 
3.Dat vreed', en aangename rust, 
En milde zegen u verblij'; 
Dat welvaart in uw vesting zij,  
In uw paleizen vreugd' en lust.  
Om vriend en broed'ren spreek ik nu: 
De vrede zij en blijv' in u, 
Nooit moet haar nijd of twist verkloeken. 
Om 's HEEREN huis, in u gebouwd,  
Waar onze God Zijn woning houdt, 
Zal ik het goede voor u zoeken.'' 
 
Zegen  
  
  
     
 


