
 
 

 
 

 1 

  LIEDERENBLAD 
Zondag 13 maart 2022  
Morgendienst in het Visnet 
Voorganger: Ds. J. Prosman 
Organist : Thom 
Thema: wat gebeurt er met je als Jezus dichtbij” je komt? 

 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 18:1 (Nieuwe Psalmberijming) 
1. Ik houd van U, mijn HEER, U bent zo machtig. 
U bent mijn schild, mijn vesting, sterk en krachtig, 
een redder die zich over mij ontfermt, 
die als een sterke stadsmuur mij beschermt. 
U bent de God die al mijn eerbied waard is; 
bescherm mij tot het strijdgewoel bedaard is. 
Dan ben ik vrij; de vijand is gevlucht. 
Ik kan weer leven, blij en opgelucht. 
 
Stil gebed 
 
Votum en Groet 
 
Lofprijzing: Opwekking 270                                       
Wie is God behalve onze Heer? 
En wie is een Rots behalve onze God? 
Een Schuilplaats en een Schild 
Een Burcht en een Bevrijder is Hij 
Voor wie vertrouwen op Hem 
 
Wie is God behalve onze Heer? 
En wie is een Rots behalve onze God? 
Hij sterkt mij in de strijd 
En doet mij overwinnen keer op keer 
Ik geef voor eeuwig Hem de eer 
 
Wie is God behalve onze Heer? 
En wie is een Rots behalve onze God? 
Een Schuilplaats en een Schild 
Een Burcht en een Bevrijder is Hij 
Voor wie vertrouwen op Hem 
 
Wie is God behalve onze Heer? 
En wie is een Rots behalve onze God? 
Hij sterkt mij in de strijd 
En doet mij overwinnen keer op keer 
Ik geef voor eeuwig Hem de eer 
 
Opwekking 464 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
Want heilig is de Heer. 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag 
En kniel nu voor Hem neer; 
Die zelf geen zonde kent 
En ons genade schenkt. 

Wees stil voor het aangezicht van God, 
Want heilig is de Heer. 

 
Wees stil want de heerlijkheid van God 
Omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
Waar Hij verschijnt met vuur; 
Een eeuwigdurend licht 
Straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
Omgeeft ons in dit uur. 

 
Wees stil, want de kracht van onze God 
Daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft 
En ons genezing brengt; 
Niets is onmogelijk 
Voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God 
Daalt neer op dit moment. 

 
Wet / leefregel: Exodus 20 

    Mattheüs 22: 36-40 
 

Psalm 18: 7 (Nieuwe Psalmberijming)  
7. Lichtvoetig als een hert kan ik nu leven, 
omdat de HEER mij adem heeft gegeven. 
Hij geeft mij kracht en inzicht voor de strijd; 
zijn schild van redding schenkt mij 
veiligheid. 
God geeft mij ruimte om mij te verweren, 
zodat ik in de strijd het tij kan keren. 
Met Hem kan ik de zwaarste veldslag aan, 
kan ik de sterkste vijanden verslaan. 
 

 Gebed  
 

Lezing door een gemeentelid 
 
 Bijbellezing: Johannes 11: 55 - 11: 11 
 
    Kindermoment 
 

Gezang 173: 1, 2, 3, 4, en 5  (LB1973) 
1.Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
alle geboden worden thans voldragen, 
alle beproeving van de wildernis. 
  
2.Gods schepping die voor ons gesloten 
bleef 
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 
die Zoon van David zijt en Man van Smarte, 
Koning der Joden die de dood verdreef. 
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3.Jezus, de haard van uw aanwezigheid 
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 
Gij Hogepriester in der eeuwigheid. 

  
4.Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven, 
ons is een lofzang in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan. 

  
5.Dit is uw opgang naar Jeruzalem 
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 
vrede aan allen die uw naam verhogen: 
heden hosanna, morgen kruisigt Hem! 

 
Thema: 
wat gebeurt er met je als Jezus dichtbij” je komt? 
 
Psalm 133 :1,2 en 3 (LB1973) 
1.Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen 
van 't zelfde huis als broeders samenwonen. 
Een liefdeband houdt hen tezaam. 
De zegen van Gods hoog verheven naam 
daalt op hen neer vol zoete tederheid, 
als olie die den priester wijdt. 
 
2.Als olie die Aarons baard en kleren 
met geur doordringt, zo is de gunst des Heren 
voor wie eendrachtig samen zijn. 
Als dauw is het, die ligt zo mild en rein 
op Hermons top en daalt op Sion neer. 
't Wordt al een tuin voor God den Heer. 
 
3.Jeruzalem! Hier geeft de Heer zijn zegen, 
hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen 
en leven tot in eeuwigheid. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Psalm 18:10 (nieuwe Psalmberijming) 
10. Ik zing voor ieder volk mijn vreugdepsalmen, 
laat overal de naam van God weergalmen. 
Het loflied moet door heel de wereld gaan: 
de HEER heeft grote wonderen gedaan! 
Zijn naam is groot en groot is zijn ontferming. 
Hij gaf aan zijn gezalfde zijn bescherming. 
De HEER is trouw; Hij zegent Davids troon. 
Zijn liefde kroont voorgoed de koningszoon. 
 
Zegen  
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


