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  LIEDERENBLAD 
Zondag 25 april Avonddienst 2021 Visnet 
Voorganger Ds. F. van Velzen 
Thema:  “De opgestane helpt je bidden” 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 116 :1 ,6 en 8 (NB) 
1.God heb ik lief, want die getrouwe Heer 
nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 
en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 
 
6.Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan, 
nu danken voor de redding van mijn leven? 
Ik heb de kelk van 's Heren heil geheven 
en noem voor heel het volk zijn grote naam. 
 
8.Voor 't oog van al de zijnen zal ik Hem 
offers van dank naar mijn beloften brengen, 
in 's Heren voorhof mijn gejubel mengen 
met  uw lofprijzingen, Jeruzalem. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Sela (Mijn toevlucht) Psalm 91 
De Heer is je schild en bevrijder, 
De redder die niet van je wijkt. 
Onder zijn vleugels ben je veilig. 
Zijn wieken beschermen. 
Zijn trouw is een veilig schild. 
 
In Gods nabijheid is geen angst meer 
Voor de plaag van de dag. 
Jou zal niets overkomen; 
Open je ogen 
En zie dat het kwaad vergaat. 
 
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont 
En overnacht in zijn schaduw, 
Zegt tegen de Heer: 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw 
op U. 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! IK vertrouw 
op U. 
 
Als je mag wonen bij de Hoogste 
Ben je veilig voor het kwaad. 
Engelen zullen je dragen. 
Je zult je niet stoten, 
Maar vertrapt de tegenstand. 
 

 
 
 

Ik bevrijd wie mij liefheeft 
En bescherm wie mij kent. 
Roep je mij aan, ik geef antwoord. 
In de nood ben ik bij je 
En bevrijd je van angst. 
Ik zal roem en overvloed geven. 
Ik zal je redding zijn. 
Ik zal je redding zijn. 

 
Gebed  

 
Lezing door een gemeentelid 

 
1e Bijbellezing Rom.8 :12-17 + 24 – 28 +31 -34 
2e Bijbellezing Joh.20 : 11-18  
 

Lied 229 : 1,2 en 5 (LB)  
1.De dag van onze Vorst brak aan. 
Zie, Gods gezalfde Koning 
gaat tot zijn hemelwoning 
Hoe zal Hij in zijn schoonheid staan 
omstraald van morgenlicht 
voor 's Vaders aangezicht. 
  
2.Hij heeft, van dood en graf ontdaan, 
het leven weergenomen. 
Nu is zijn uur gekomen; 
Gods paradijs zal opengaan 
en heel de hemel wijd 
weerkaatst zijn heerlijkheid. 
  
5.O, Heer, die onze Koning zijt, 
laat niets uw rijk verhindren, 
en open voor uw kindren 
de poorten van uw woning wijd. 
Laat, met uw feestkleed aan 
ons tot uw bruiloft gaan. 

 
Verkondiging  ‘De opgestane helpt je bidden’ 
 

Geloofsbelijdenis 
 
 Opwek. 674  

Zie de stroom van Jezus' liefde 
overstelpend als een vloed. 
Toen de Mensenzoon ons vrijkocht 
met zijn eigen kostbaar bloed. 
Wie kan zwijgen van zijn liefde 
of vergeten wat Hij deed? 
Jezus' naam zij steeds geprezen, 
tot in alle eeuwigheid! 
  
Aan het kruis werd Jezus' offer 
tot een bron die altijd blijft. 
Door de sluizen van Gods goedheid 
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  LIEDERENBLAD 
stroomde zijn barmhartigheid. 
Een rivier van diepe liefde 
daalde uit de hemel neer, 
bracht ons vrede met de Vader, 
schonk de wereld leven weer. 
 
Het is uw volmaakte liefde, 
die mijn diepste angst verdrijft. 
Vol vertrouwen mag ik komen, 
waar uw rechterstoel verrijst. 
Want mijn rechter is mijn redder, 
mijn verlosser pleit voor mij. 
Hij heeft zelf mijn straf gedragen; 
Jezus, mijn gerechtigheid! 

   
Wie kan zwijgen van zijn liefde, 
of vergeten wat Hij deed? 
Jezus' naam zij steeds geprezen, 
tot in alle eeuwigheid! 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten: 
1e IZB 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Opwek. 546  
Nabij Gods hoog verheven troon 
is iemand die steeds voor mij pleit; 
Hij is volmaakt, Gods eigen zoon  
en Priester tot in eeuwigheid. 

  
Mijn naam, geschreven in zijn hand, 
bewaart Hij eeuwig in zijn hart; 
ik weet: geen aanklacht  
houdt meer stand, 
wanneer mijn redder pleit voor mij, 
wanneer mijn redder pleit voor mij. 

  
Al klaagt de satan mij steeds aan, 
terwijl hij wijst op al mijn schuld, 
ik kijk omhoog en zie Hem staan 
die alles voor mij heeft vervuld. 

  
Omdat Hij al mijn zonden droeg  
en door zijn bloed ben ik nu vrij, 
want Jezus’ offer was genoeg  
voor Gods vergeving ook voor mij, 
voor Gods vergeving ook voor mij. 

  
Ja, Hij is mijn gerechtigheid, 
want zie, het Lam is opgestaan! 
Hij troont als Heer der heerlijkheid, 
wiens liefde eeuwig zal bestaan. 

  

 
 
Ik leef in Hem en Hij in mij; 
zo één met Hem sterf ik niet meer; 
eens zal ik zitten aan zijn zij, 
mijn Jezus, Redder en mijn Heer. 
Ik leef in Hem en Hij in mij; 
zo één met Hem sterf ik niet meer; 
eens zal ik zitten aan zijn zij, 
mijn Jezus, Redder en mijn Heer. 

  
laatste keer: 
mijn Jezus, Redder en mijn Heer. 
 

Zegen  
  
  
     
 


