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  LIEDERENBLAD 
Zondag 3 januari avonddienst 2021 Visnet 
organist 
Voorganger ds. P. Both 
Thema: Jezus is de tempel 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 84 :1 en 2 LB 
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. 
 
2.Het heil dat uw altaar omgeeft 
beschermt en koestert al wat leeft. 
De mus, de zwaluw vindt een woning. 
Haar jongen zijn in veiligheid. 
Mij is een schuilplaats toebereid 
in het paleis van U, mijn Koning. 
Heil hen die toeven aan uw hof 
en steeds zich wijden aan uw lof. 
 
Bemoediging en groet 
 
Gebed  
 
Geloofsbelijdenis 
 
Psalm 69 (NPB) :1 en 4  
1Verlos mij, God, voorkom dat ik verdrink. 
De stroom is sterk, het water blijft maar stijgen. 
Ik kan ternauwernood nog adem krijgen. 
Diep is de modder waarin ik verzink. 
Mijn God, met schorre stem roep ik U luid. 
Ik zie haast niets meer, doodmoe zijn mijn ogen. 
Wanhopig schreeuwt mijn bange hart het uit: 
zet mij toch veilig naast U op het droge! 

 
4. Daarom blijf ik steeds tot U bidden, HEER. 
God, laat het nu het uur zijn van genade. 
Groot is uw trouw, bevrijdend zijn uw daden. 
Verhoor mij toch en toon uw liefde weer. 
Trek mij omhoog, ik voel geen vaste grond. 
Mijn haters laten mij steeds dieper zinken. 
Een modderstroom van spot komt uit hun mond. 
Verlos mij, God, voordat ik zal verdrinken. 

 
Bijbellezing.  Johannes 2 :14-23 
 
Verkondiging  
 
 

Gezang 118 :1 en 2 (Op u mijn Heiland blijf..) 
1.Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aard' en hemel zingen, 
verkwik mij met uw heilge gloed. 
Kom met uw zachte glans doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed! 
  
2.Vervul, o Heiland, het verlangen, 
waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Blijf in uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik uwe troost ervaren: 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 
 

 Gebed en voorbeden 
 

Collecten: 
1e Stichting Ontmoeting Harderwijk 
2e Kerk en eredienst 

 
Slotlied: Opwek. 518 
Heer, U doorgrondt en kent mij; 
mijn zitten en mijn staan 
en U kent mijn gedachten, 
mijn liggen en mijn gaan. 
De woorden van mijn mond, o Heer, 
die zijn voor U bekend 
en waar ik ook naar toe zou gaan, 
ik weet dat U daar bent. 
  
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij en naast mij 
en om mij heen. 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij en naast mij 
en om mij heen, elke dag. 
 
Heer, U doorgrondt en kent mij, 
want in de moederschoot 
ben ik door U geweven; 
U bent oneindig groot. 
Ik dank U voor dit wonder, Heer, 
dat U mijn leven kent 
en wat er ook gebeuren zal, 
dat U steeds bij mij bent. 

 
Zegen  

 
 


