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  LIEDERENBLAD 
Zondag 2 januari 2022  
Morgendienst in het Visnet 
Bevestiging (Her) Ambtsdragers 
Voorganger: Ds. M. Van Leeuwen 
Organist : Kees Ploeger 
Thema: ‘Geschikt om God te dienen’ 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Lied 513 (LB2013) 
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. 
 

Stil gebed 
 
Votum en Groet 
 
Aanvangstekst: 1 Korinthe 12 :12 
 
Psalm 72 :1 en 7 (NB) 
1.Geef,Heer,de koning uwe rechten 
en uw gerechtigheid 
aan 's konings zoon, om uwe knechten 
te richten met beleid. 
Dan ruist op alle bergen vrede, 
heil op der heuvlen top. 
Hij zal geweldenaars vertreden, 
maar armen richt hij op. 
 
7.Laat ons de grote naam bezingen 
van Hem die Isrel leidt, 
want Hij alleen doet grote dingen, 
zijn roem vervull'de tijd. 
Looft God de Heer, Hij openbaarde 
zijn wonderen, zijn eer. 
Zijn heerlijkheid vervult de aarde. 
Ja, amen, looft de Heer. 
 
 

Opwek. 715 (Wat hou ik van uw huis) 
Wat hou ik van uw huis, 
Heer van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen naar 
de binnenpleinen van de Heer. 
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, 
zo’n blijvende schreeuw om de levende God. 
  
Een vogel is er thuis, 
Heer van de hemelse legers. 
Een zwaluw voedt haar jongen op 
bij U onder de pannen, God. 
Wonen bij U is een zegen, 
zo’n blijvende kans om te zingen voor U. 
  
Gelukkig wie naar U 
vol van verlangen op weg zijn, 
zelfs in het dorre bomendal 
zien zij een bron en regenval, 
gaan ze van zegen tot zegen, 
naar God die verschijnt in zijn heilige stad. 
  
Ach hoor en kijk naar mij, 
Heer van de hemelse legers. 
Ja, liever één dag dichtbij U 
dan duizend dagen zonder U. 
Liever bij U aan de drempel 
dan binnen te zijn in een duistere tent. 
  
De Heer beveiligt ons, 
eer en geluk zal Hij geven, 
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd 
aan mensen, eerlijk onderweg. 
Heer van de hemelse legers, 
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. 
 
Wat hou ik van uw huis. 
 
Wetlezing: Romeinen 12 :1 - 13 
 
Psalm 51 : 5 (NB) 
Schep in mij, God, een hart dat leeft in ’t licht, 
geef mij een vaste geest, die diep van binnen 
zonder onzekerheid U blijft beminnen, 
verwerp mij niet van voor uw aangezicht. 
Ontneem mij niet uw heilige Geest, o God, 
laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden, 
en richt geheel mijn wil op uw gebod, 
dan zal ik zondaars op uw wegen leiden 
 
Gebed  
 
 
 
 



 
 

 
 

 2 

  LIEDERENBLAD 
Lezing door een gemeentelid 
 
Bijbellezing: Nehemia 7 :1-4, 43 - 46, 60 - 73 
       en Johannes 1 : 6 - 12 
 
"Filmpje van de Kindernevendienst 
 
OTH. 286 :1 en 3 (Neem mijn leven..) 
1.Neem mijn leven, laat het Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 
 
3.Neem mijn stem, opdat mijn lied 
U, mijn Koning, hulde bied'. 
Maak, o Heer, mijn lippen rein, 
dat zij uw getuigen zijn. 
 
Verkondiging: ‘Geschikt om God te dienen’ 
 
Psalm 135 :10 (NB) 
10.Zegen, Israel, den Heer,  
priesters, looft zijn majesteit,  
tempeldienaars, prijst zijn eer,  
looft Hem, wie zijn naam belijdt.  
Hij woont bij ons in gena.  
Prijst den Heer. Halleluja!  
 
(Her)bevestiging ambtsdragers 
 
Toezingen Psalm 134:1,3 OB …  
1.Looft, looft nu aller heren HEER', 
Gij zijne knechten, geeft Hem eer, 
Gij, die des nachts Zijn huis bewaakt 
En voor Zijn dienst in ijver blaakt! 
 
3.Dat 's HEEREN zegen op u daal'; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'. 
Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer: 
Looft, looft dan aller heren HEER'! 
 
Zingen gezamenlijk OTH 354:1,2  
1.Heer, wat een voorrecht 
om in liefde te gaan, 
schouder aan schouder 
in uw wijngaard te staan, 
samen te dienen, te zien wie U bent, 
want uw woord maakt uw wegen bekend. 

  
Refrein: 
Samen op weg gaan, dat is ons gebed, 
als een volk, dat juist daarvoor 
door U apart is gezet. 
Vol van uw liefde, genade en kracht, 
als een lamp, die nog schijnt in de nacht. 

  
2.Samen te strijden in woord en in werk. 
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk. 
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn, 
als uw kerk, die waarachtig wil zijn. 
  
(Refrein) 

 
Dankgebed en voorbeden 

 
   Collecten 

1e Stichting Ontmoeting Harderwijk 
2e Kerk en eredienst 

 
Slotlied opwek. 645 
Ik kies vandaag: ik leef voor U. 
Ik kies vandaag: ik geef mijn 'ja' aan U. 
Ik kies vandaag: ik wil uw stem verstaan. 
Ik kies vandaag: ik leef voor U. 
  
Refrein: 
Want met heel mijn gezin 
dien ik U Heer. 
Want met heel mijn gezin 
wil ik leven tot uw eer, 
vandaag. 
  
Ik kies vandaag: ik leef voor U. 
Ik kies vandaag: ik geef mijn 'ja' aan U. 
Ik kies vandaag: ik wil uw stem verstaan. 
Ik kies vandaag: ik leef voor U.  
  
(refrein) 
  
Vader God, Vredevorst, 
Wonderbare Raadsman, 
Majesteit, toegewijd 
willen wij U volgen. 
  
Ik kies vandaag: ik leef voor U. 
Ik kies vandaag: ik geef mijn 'ja' aan U. 
Ik kies vandaag: ik wil uw stem verstaan. 
Ik kies vandaag: ik leef voor U.  
 

           Zegen  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 


