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  LIEDERENBLAD 
Zondagmorgen 11september 2022  
Viering Heilig Avondmaal 
Voorganger: Ds. C.A. van der Graaf 
Thema: ‘Dit is Jezus ten voeten uit’ 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
OTH.1 (Welzalig de man, die niet wandelt) 
Welzalig de man, die niet wandelt 
in de raad der goddelozen. 
Die niet staat op de weg der zondaars, 
noch zit in de kring der spotters, 
maar aan des Heren wet 
zijn welgevallen heeft. 
En diens wet overpeinst 
bij dag en bij nacht. 
Want hij is als een boom 
geplant aan waterstromen. 
Die zijn vrucht geeft op tijd, 
welks loof niet verwelkt, alles gelukt. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Evang. LB.372 (Mijn Jezus, mijn redder) 
Mijn Jezus, mijn redder; 
Heer, er is niemand als U. 
Laat elk moment, 
al wat ik denk, 
vol zijn van uw liefde, Heer. 

  
Mijn schuilplaats, mijn trooster, 
veilige toren van kracht; 
adem en stem, 
al wat ik ben, 
brengen U voortdurend eer. 

  
Refrein: 
Juich voor de Heer, 
heel de aarde wees blij. 
Zing van de Koning 
en zijn heerschappij. 
Bergen aanbidden, de zee juicht mee 
bij het horen van uw naam. 
U wil ik prijzen voor dat wat U schiep; 
mijn leven lang loven, 
want U heb ik lief. 
Niets is zo goed als een leven 
heel dicht bij U. 
 
 

Onderwijzing 
 
Opwek. 737 (Aan Uw tafel) 
U nodigt mij aan tafel 
Om dicht bij U te zijn 

Te proeven van het leven 
Dat U deelt door brood en wijn 
U leidt mij in de stilte 
Ik volg U met ontzag 
Een plaats van rust 
Waar ik U ontmoeten mag 
 
U ziet mijn hart en leven 
De onrust die verwart 
Mijn onbesproken vragen 
Die er leven in mijn hart 
U kent al mijn gedachten 
Verbergen kan niet meer 
In vertrouwen leg ik 
Alles voor U neer 
 
De beker in uw handen 
Neem ik vol liefde aan 
Uit handen die verwond zijn 
Waarin de tekens staan 
Geen woorden meer van oordeel 
Genade onverdiend 
Die aan tafel wordt geproefd 
En wordt gezien 
 
U deelt met mij de maaltijd 
Reikt mij verzoening aan 
Uw liefde is nog groter 
Dan de schuld die is voldaan 
U toont mij uw genade 
Die werkzaam is in mij 
Door de kracht van uw genade 
Ben ik vrij! 
 
Door de kracht van uw genade 
Ben ik vrij! 
 
Gebed 
 
Lezing door een gemeentelid 
 
Bijbellezing: Joh. 13 :1-20 (NBV21) 
 
Kindermoment 
 
Kinderlied ‘Daniel, Daniel, vertrouw op God’ 
Daniël, Daniël 
Vertrouw op God, Hij hoort je wel 
Daniël, Daniël 
Vertrouw op God, Hij hoort je wel 
 
Als je in de kuil van de leeuwen ligt 
Snoert Hij de muil van de leeuwen dicht 
Al zien ze geel en groen 
Ze kunnen je niks doen 
 
Daniël... 
 



 
 

 
 

 2 
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Hoor je ze grommen, ze kijken zo woest 
Hun tanden zijn al jaren niet gepoetst 
Ze lusten je wel rauw 
Maar God belooft je trouw 
 
Daniël... 
Soms wordt er vreselijk op me geknord 
Dan lijkt het of ik opgegeten wordt 
Maar zit ik in het nauw 
Dan denk ik weer aan jou 
 
Daniël... 
 
Verkondiging: ‘Dit is Jezus ten voeten uit’ 
 
Psalm 23 :3 (OB) 
3.Gij zalft mijn hoofd, Gij doet mijn blijdschap 
groeien,  
En van Uw heil mijn beker overvloeien,  
Het zalig goed, mij door Uw gunst gegeven,  
Verlaat mij niet, maar volgt mij al mijn leven.  
Zodat ik in het heilig huis des HEEREN,  
Een lange reeks van dagen, blijf verkeren.  
 
Geloofsbelijdenis  
            
Onderwijzing  
 
Tafel wordt toebereid 
 
Gezang 358 :2,3 en 4  
2.Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis, 
het heilig feest van uw gedachtenis; 
schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet 
in 't teken van uw lichaam en uw bloed. 

  
3.Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid, 
voor onrechtvaardigen gerechtigheid, 
zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt 
en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament. 

  
4.Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt, 
waar is de bron waaruit ik drinken moet? 
Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn; 
voed mij en drenk mij met uw brood en wijn. 
 
Viering Heilig Avondmaal 
 
Psalm 103 :1 (LB1973) 
1.Zegen,mijn ziel, de grote naam des Heren, 
laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 
 
 
 

Dankgebed en voorbede 
 
Collecte:  
1e Voedselbank Harderwijk 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Toekomst vol van hoop (Sela) 
In de nacht van strijd en zorgen 
Kijken wij naar U omhoog 
Biddend om een nieuwe morgen 
Om een toekomst vol van hoop 
 
Ook al zijn er duizend vragen 
Al begrijpen wij U niet 
U blijft ons met liefde dragen 
U die alles overziet 
 
U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
 
U heeft ons geluk voor ogen 
Jezus heeft het ons gebracht 
Mens, als wij, voor ons gebroken 
In de allerzwartste nacht 
 
U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
 
U bent God, de Allerhoogste 
God van onbegrensde macht 
Wij geloven en wij hopen 
Op het einde van de nacht 
 
U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
 
U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
 
 
Zegen  
 
 
 
 
 
 
 
 


