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  LIEDERENBLAD 
Zondag 6 maart 2022 
Avonddienst  Visnet 
Voorganger Ds. A.H. van Veluw 
Thema:  ”Schatrijk” 
 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 42 :1, en 3 (NB) 
1.Evenals een moede hinde 
naar het klare water smacht, 
schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
die ik ademloos verwacht. 
Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
God van leven, God van licht. 
Wanneer zal ik Hem weer loven, 
juichend staan in zijn voorhoven? 
 
3.Hart onrustig, vol van zorgen, 
vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft wie nederviel. 
Eens verschijn ik voor den Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer. 
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven 
dikwijls aan de dood ontheven. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Gezang 434 :1,2 en 5  
1.Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Komt allen saam, 
psalmzingt de heilige naam, 
looft al wat ademt de Here. 

  
2.Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw 
leven; 
heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen 
geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 

  
5.Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn 
namen, 
christenen looft Hem met Abrahams kinderen 
samen. 
Hart wees gerust, 
Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 
 
Geloofsbelijdenis 

Psalm  149 :1 en 3 (NB) 
1.Halleluja! laat opgetogen 
een nieuw gezang den Heer verhogen. 
laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u schiep; 
Israël, dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet. 

 
3.De Heer gedenkt in gunst de zijnen. 
Hij kroont de zwakken en de kleinen. 
Hij kent de stillen in den lande, 
het heil is nu ophanden. 
Weest verheugd, die den Heer verbeidt, 
nu Hij komt en u zelf bevrijdt. 
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht 
en roemt zijn grote macht. 

 
Gebed  

 

        ELB. 58 :1 en 3  
1.Zoekt eerst het Koninkrijk van God 
en zijn gerechtigheid 
en dit alles krijgt u bovendien. 
Hallelu, halleluja. 
 
refrein 
Halleluja, halleluja, 
Halleluja, hallelu, halleluja. 

 
3.Bidt en u zal gegeven zijn, 
Zoekt en gij zult het zien. 
Klopt en de deur zal voor u opengaan. 
Hallelu, Halleluja. 
 
refrein 
Halleluja, halleluja, 
Halleluja, hallelu, halleluja. 

 
        Lezing door gemeentelid 
 

Bijbellezing: Mattheüs 13 :45-46 (NBV) 
   Filippenzen 3 :7 12 (NBV) 
 
 Gezang 395 :1,2 en 4  

1.O Heer, verberg U niet voor mij, 
wanneer ik mij verberg voor U. 
Gij weet het, ik ben bang voor U, 
ontwijk U en verlang naar U. 
O ga niet aan mijn hart voorbij. 
  
2.En wees niet toornig over mij, 
wanneer ik U geen liefde bied. 
Ik noem U, maar ik ken U niet, 
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ik buig mij, maar ik ben het niet 
en mijn gebed is tegen mij. 
 
4.Heer, roep mij als uw dwalend schaap, 
dat U niet zoekt en U niet vindt. 
Geef mij, als een die Gij bemint, 
geef, dat ik als uw eigen kind 
uw stem mag horen in mijn slaap. 
 
Verkondiging 
 
Gezang 157 :2  
2.Gij zijt mijn parel en mijn kroon, 
o Zoon van God, Maria's zoon, 
een hooggeboren Koning. 
O lelie die mijn hart bekoort, 
uw zoete evangeliewoord 
is louter melk en honing. 
Gij zijt altijd, hosianna, 
hemels manna,dat wij eten, 
nooit meer kan ik U vergeten. 
 
Dankgebed  
 
Collecten: 
1e Global Rize 
2e Kinderbijbelclub  
 
Slotlied: Gez. 430 :2,4 en 6 
2.Ik heb U lief, o Gij mijn leven, 
vriend die mij trouw zijt tot het eind. 
Ik wil aan U mij overgeven, 
mijn zon, zolang Gij mij beschijnt. 
Ik heb U lief, - o kom dan, kom, 
Christus, mijn Bruidegom! 
 
4.Ik ging verdwaald langs vele wegen, 
ik zocht U wel, maar vond U niet, 
ik ging verblind het duister tegen, 
ik minde wat de wereld biedt. 
Nu hebt Gij zo mijn hart gewend, 
dat ik U heb herkend. 
 
6.Blijf, Heer, mij met uw gunst genegen, 
dat ik niet weer verdwalen zal; 
houd Gij mijn voeten op uw wegen, 
dan brengen zij mij niet ten val. 
O licht, dat op mijn leven viel, 
verlicht mij lijf en ziel. 
 
Zegen:   
  
  


