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  LIEDERENBLAD 
4Zondag 3 januari 2021, om 9.30 uur 
Voorganger: ds. M. van Leeuwen 
Organist Adriaan Bruinink 
Thema:  
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Aanvangslied – NPSB.145 :1 en 3 
1. Mijn God en koning, ik wil toegewijd 
uw naam verhogen tot in eeuwigheid. 
Ik breng U dankbaar hulde, elke dag; 
ik prijs uw naam zolang ik leven mag: 
‘Hij is de lofzang waard! Laat heel de aarde 
Hem eren en zijn koningschap aanvaarden. 
De HEER is groot, door niets wordt Hij gebonden; 
geen mens die ooit zijn grootheid kan 
doorgronden.’ 
 
3. Genadig en vol liefde is de HEER. 
Hij heeft geduld, Hij redt ons keer op keer. 
Hij deelt zijn gaven uit aan groot en klein; 
zijn schepping mag bij Hem geborgen zijn. 
Laat alles wat U maakte voor U buigen, 
U prijzen, van uw koningschap getuigen. 
Laat ieder uw gezag en daden eren, 
verkondigen dat U steeds zult regeren. 
 
Stil gebed 

Votum en groet 

Aanvangstekst : 2 Korinthe 8 :9 

Lofprijzing: LB. 2013 Lied - 513 
1.God heeft het eerste woord. 
Hij heeft in den beginne 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 
  
2.God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 
  
3.God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden 
in heel zijn rijk gehoord. 
  
4.God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin. 
 
 
 

LB. 1973 Lied- 304 
1.God is getrouw, zijn plannen falen niet, 
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. 
Die 't heden kent, de toekomst overziet, 
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen; 
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest 
omspant, 
volvoert zijn hand. 
  
2.De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast, 
zijn heerschappij omvat de loop der tijden; 
een sterke hand, die nooit heeft misgetast, 
blijft met het heilig zwaard des Geestes 
strijden; 
de adem zijner lippen overmant 
de tegenstand. 
  
3.De Heilge Geest, die haar de toekomst 
spelt, 
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen 
weten; 
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, 
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten; 
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land 
als Gods gezant. 

 

Wetlezing  
 
LB1973 Lied – 449 :1, 3 en 4  
1.God enkel licht, 
wiens aangezicht 
zo blinkend is van luister, 
ziet ons onrein, 
ziet hoe wij zijn 
vervallen aan het duister. 
  
3.Heer, waar dan heen? 
Tot U alleen! 
Gij zult ons niet verstoten. 
Uw eigen Zoon 
heeft tot uw troon 
de weg ons weer ontsloten. 
  
4.Ja, amen, ja, 
op Golgotha 
stierf Hij voor onze zonde. 
Zijn schuldloos bloed 
maakt alles goed 
en reinigt ons van zonde. 
  
Gebed  

 
Bijbellezing: Genesis 17 :1-14  

en Lukas 2 :19-24 
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  LIEDERENBLAD 
Psalm 89 :12 en 13 NB 
12.Ik heb zijn nageslacht het leven toegekend. 
Zijn   troon  staat  even  vast  als     
't glanzend firmament. 
Indien zijn zonen ooit mijn heilig recht ontwijden, 
niet wandlen naar mijn wil, dan zal Ik hen 
kastijden. 
En toch zal Davids huis mijn liefd, en trouw 
ervaren, 
Ik houd Mij aan mijn woord, zal mijn verbond 
bewaren. 
 
13.Wat Ik gezworen heb aan David, dat houdt 
stand, 
mijn eigen heiligheid is daarvan onderpand. 
Ik ben de waarheid zelf, zou Ik bedrieglijk 
zweren? 
Zijn koninklijk geslacht leeft voort en zal regeren. 
Zijn zetel wankelt niet tot aan het eind der tijden, 
zo lang als zon en maan de hemelen 
doorschrijden. 
 
Verkondiging : Lukas 2 :21 
 
OTH. 199 :1,2 en 4  
1.Jezus alleen, ik bouw op Hem. 
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. 
Door stormen heen hoor ik zijn stem, 
dwars door het duister van de nacht. 

  
Zijn woord van liefde dat mij sust 
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust! 
Mijn vaste grond, mijn fundament; 
dankzij zijn liefde leef ik nu. 
 
2.Jezus alleen werd mens als wij; 
klein als een kind, in kwetsbaarheid. 
Oneindig veel hield Hij van mij, 
leed om mijn ongerechtigheid. 

  
En door zijn offer werd ik vrij, 
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij, 
ontnam de dood zijn heerschappij; 
dankzij zijn sterven leef ik nu. 
 
4.Geen levensangst, geen stervensnood; 
dat is de kracht, waar ik in sta. 
Van eerste stap tot aan de dood 
leidt Hij de weg waarop ik ga. 
Geen duivels plan of aards bestaan 
kan mij ooit roven uit zijn hand. 
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam; 
in die verwachting houd ik stand. 
In Hem alleen, in Hem alleen! 
 

Dankgebed en voorbeden 
 

Collecten  
1e Stichting Ontmoeting Harderwijk 
2e Kerk en eredienst 

 
Slotlied OTH. 2015 Lied 378 

 1.De Heer woont in een stralend licht, 
waar wij niet kunnen komen. 
Wie zijn wij dat U zich tot ons richt, 
om ons uw Vaderhart te tonen. 
Jezus is het volmaakte beeld 
en de afdruk van uw wezen; 
die hemelhoog en aardediep, 
uw genade aan ons heeft bewezen. 
  
Refrein: 
Wij verhogen uw Naam, Koning Jezus, 
U die in de hoge hemel troont. 
Wij erkennen uw Naam, Koning Jezus, 
U bent met eer en heerlijkheid gekroond. 
Zend uw Geest om ons te sterken 
en voleindig al uw werken. 
Koning Jezus, vestig hier uw heerschappij, 
regeer in ons; U aanbidden wij. 
  
2.De Zoon die bij de Vader woont, 
zal ons een plaats bereiden. 
Die zich hier in Woord en Geest vertoont, 
zal ons in al de waarheid leiden. 
O Jezus, moedig ons dan aan 
van uw liefde te getuigen; 
in woord en daad en wereldwijd, 
tot ieder zich voor U zal buigen. 
  
(Refrein) 2x 
  
Regeer in ons, U aanbidden wij. 

 

Zegen  
 

   
   


