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zondag 7 maart 2021 – Livestream https://youtu.be/6Lwixtmtntw 

 
“God is een uitnodigende God!” 

 
voorganger: Setkin Sies   muziek en zang: Harry Heystek 
ouderling:  Stephan van Veen  licht/geluid:  Leon Taal 
diaken:  Pieter Huisman   livestream:  Stefan Looij 
       
 
Lied Opwekking 684 – Gospel Boulevard 
 
+++ 
 
Welkom en mededelingen 
 
Collecten:  
1ste Diaconie 
2de Koningskerk 
 
Stilte, bemoediging en groet 
 
Glorialied Gezang 257 
 
Halleluja, eeuwig dank en ere, 
lof, aanbidding, wijsheid, kracht, 
word' op aard' en in de hemel, Here, 
voor uw liefd' U toegebracht! 
Vader, sla ons steeds in liefde gade; 
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade; 
uw gemeenschap, Geest van God, 
amen, zij ons eeuwig lot! 
 
Inleidend woord 
 
Lied: Psalm 139 : 1 en 2 
 
1 
Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
’t ligt alles open voor uw ogen.

2 
Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 

 
Kinderbijdrage  
 
Maandtekst naar Johannes 1 : 29 
Lam van God, dat de zonde der wereld draagt. 
Heer, ontferm U over ons. 
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DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 
Lied Opwekking 262 – Pearl Jozefzoon 
 
Bijbellezing Jesaja 55 : 1 – 13 
 
Een nieuw verbond 
1 Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen geld. Koop hier je voedsel en 
eet. Kom, koop voedsel zonder geld, koop wijn en melk zonder betaling. 2 Waarom geld betalen voor iets dat 
geen brood is, je loon besteden aan wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij, en je zult 
ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal. 3 Leen mij je oor en kom bij mij, luister, 
en je zult leven. Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond, als bevestiging van mijn liefde voor David. 4 

Hem heb ik aangesteld als vorst en heerser over de naties, als getuige voor de volken. 5 Ook jij zult een volk 
ontbieden dat je nog niet kende, en een volk dat jou nog niet kende zal zich haasten om bij je te zijn, omwille 
van de HEER, je God, de Heilige van Israël, die je deze luister heeft verleend. 
 
6 Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is. 7 Laat de goddeloze zijn slechte weg 
verlaten, laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. Laat hij terugkeren naar de HEER, die zich over 
hem zal ontfermen; laat hij terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig zal vergeven. 8 Mijn plannen zijn 
niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER. 9 Want zo hoog als de hemel is 
boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen. 
 
10 Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te 
doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten – 11 

zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet 
zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied.  
 
12 Vol vreugde zullen jullie uittrekken en in vrede zul je huiswaarts keren. Bergen en heuvels zullen je juichend 
begroeten, en alle bomen zullen in de handen klappen. 13 Doornstruiken maken plaats voor cipressen, distels 
voor mirtenstruiken. Zo zal de HEER zich roem verwerven, het is een eeuwig en onvergankelijk teken. 
 
Lied: Met open armen 
 
Verkondiging “God is een uitnodigende God!” 
 
Lied Opwekking 281 
 
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

U mijn vriend, ja zelfs meer mijn broeder 
en toch Koning over mij. 
‘k Heb U lief boven al het and’re, 
dat wereld bieden kan. 
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 
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Dankgebed en aansluitend gezamenlijk het Onze Vader 
 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd; 
Uw koninkrijk kome; 
Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht 
en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Amen 
 
Slotlied: Psalm 150 
 
1 
Looft God, looft Hem overal 
Looft de Koning van ’t heelal 
om zijn wonderbare macht 
om zijn 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. 

 
Wegzending en Zegen 
 
En de gemeente antwoordt met: Amen! 
 
Lied Opwekking 710 
 


