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  LIEDERENBLAD 
Zondagmorgen 25 september 2022  
Bevestiging en intrede 
Voorgangers: Ds. M. van Leeuwen 
                 Ds. R. J. Kranen 
Organisten: Kees en Adriaan 
Thema: “Over een andere boeg” 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Intochtslied: Psalm 108 :1 en 2 (OB) 
1.Mijn hart, o Hemelmajesteit, 
Is tot Uw dienst en lof bereid; 
'k Zal zingen voor den Opperheer, 
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer. 
Gij , zachte harp, gij schelle luit, 
Waakt op, dat niets uw klanken stuit'. 
'k Zal in den dageraad ontwaken 
En met gezang mijn God genaken. 
 
2.Ik zal, o HEER', Uw wonderdaân, 
Uw roem den volken doen verstaan; 
Want Uwe goedertierenheid 
Is tot de heem'len uitgebreid. 
Uw waarheid heeft noch paal noch perk, 
Maar streeft tot aan het hoogste zwerk. 
Verhef U boven 's hemels kringen, 
En leer al d' aard' Uw grootheid zingen. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Lofprijzing: OTH. 282 (Jezus vol liefde) 
Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. 
Wij prijzen U als onze Heer. 
Kom met uw kracht o Heer, 
en vul ons tot uw eer, 
kom tot uw doel met ieder van ons. 
Maak ons een volk Heer, heilig en rein, 
dat U Heer, volkomen steeds 
toegewijd zal zijn. 
 
Opwek. 493 (Jezus, wat een heerlijke naam) 
Jezus, wat een heerlijke naam; 
Mensenzoon, Zoon van God, 
Lam op de troon. 
Blijdschap en vrede, genade en hoop, 
al mijn schuld is weggedaan; 
Jezus, wat een heerlijke naam. 

  
Jezus, wat een heerlijke naam; 
zekerheid, sterke rots, troost als ik lijd. 
Vrijheid, geborgenheid, leven en kracht, 
waarheid die mij sterk doet staan; 
Jezus, wat een heerlijke naam. 

  
Jezus, wat een heerlijke naam; 
heeft mij bevrijd, mijn vaste burcht, 

held in de strijd. 
Vergeving en reiniging, warmte en licht, 
liefde die mij op doet staan; 
Jezus, wat een heerlijke naam. 
Vergeving en reiniging, warmte en licht, 
liefde die mij op doet staan; 
Jezus, wat een heerlijke naam. 
   
Jezus, wat een heerlijke naam. 

 
Lezen van het formulier 

 
Bevestigingsvragen en bevestiging 

 
 Vraag aan de gemeente 
 

Psalm 134 :3 (OB) 
 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'! 

 
De kerkenraad zingt samen met ds. Rob Kranen  
 
Elb. 212 (Heer wat een voorrecht) 
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: 
 
Met een handdruk wordt de dienst overgedragen aan 
ds. Rob Kranen 
 

Gebed  
 

Kinderlied (Hee luister mee) 
 

Lezing door een gemeentelid 
 

Bijbellezing: Joh. 21 :1-14 
 

Gezang 429 (alternatieve tekst) 
1 Wie zich door God alleen laat leiden, 
enkel van Hem zijn heil verwacht, 
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weet Hem nabij, ook in de tijden 
die dreigend zwart zijn als de nacht. 
Want wie op God alleen vertrouwt, 
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd. 
 
2 Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn 
en leef uw leven opgewekt. 
Laat Gods genade u genoeg zijn, 
Die voor u uit zijn sporen trekt. 
Hij is het Zelf die ons voorziet; 
wat ons ontbreekt, ontgaat Hem niet. 
 
3 Zing maar en bid en ga Gods wegen, 
doe wat uw hand vindt om te doen. 
Weet dat hemel zelf u zegent: 
U brengt naar weiden, fris en groen. 
Wie zich op God alleen verlaat, 
weet dat Hij altijd met ons gaat! 
 
Verkondiging: “Over een andere boeg” 
 
Opwek. 609 (U bent heilig) 
(m) U bent heilig,  
(v)  U bent heilig, 
(m) U bent machtig,   
(v)  U bent machtig, 
(m) U bent waardig,   
(v)  U bent waardig, 
(m) eer en ontzag,    
(v)  eer en ontzag. 

  
(m) Ik wil volgen, 
(v)  Ik wil volgen, 
(m) ik wil luist'ren,     
(v)  ik wil luist'ren, 
(m) van U houden, 
(v)  van U houden, 
(m) iedere dag, 
(v)  iedere dag. 
 
(m) Ik wil zingen 
(v)  U die Koning bent 
(m) en juichen; 
(v)  en de hoogste Heer, 
(m) in aanbidding 
(v)  U de Machtige 
(m) mij buigen. 
(v)  kwam op aarde neer. 

  
(m) U de Heer 
(v)  Als Immanuël, 
(m) aller heren, 
(v)  'God zal met ons zijn', 
(m) U mijn God 
(v)  als het Lam van God, 
(m) wil ik eren. 
(v)  zo volmaakt en rein. 

  

(m) Ik wil zingen 
(v)  U die leven geeft, 
(m) en juichen; 
(v)  mij bevrijding bracht 
(m) in aanbidding 
(v)  en voor eeuwig leeft, 
(m) mij buigen. 
(v)  U hebt alle macht. 
  
(m) U de Heer 
(v)  U de alfa, omega, 
(m) aller heren, 
(v)  eens zal ik U zien; 
(m) U mijn God 
(v)  U, mijn Meester, Messias 
(m) wil ik eren. 
(v)  Verlosser en Vriend. 
  
U bent mijn Vredevorst                                   
en ik leef alleen voor U. 

 
Welkom! 
 
Ds. Rob Kranen wordt welkom geheten door 
achtereenvolgens:  
 
Ds. Marthijn van Leeuwen 
Harm Jan van Schaik, burgemeester van de 
gemeente Harderwijk 
Peter de Lange, voorzitter van de wijkkerkenraad van 
het Visnet. 

 
Dankgebed en voorbede 

 
Collecte:  
1e KiKa 

 
Slotlied: NLB.150ª :1,2 en 3 (Geprezen zij God), 
1.Geprezen zij God! Gij engelenkoor 
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! 
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 
die allen daarboven tot dankzegging riep. 
  
2.Geprezen zij God! Gij allen op aard, 
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 
  
3.Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 
nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet 
de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 
  
Zegen  
 
 
 
 


