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  LIEDERENBLAD 
Zondagmorgen 23 oktober 2022  
Voorganger Ds. R. J. Kranen 
Organist/ Pianist  Anton 
Thema: “Geloof onder kruisverhoor” 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm  122 :1(NB) 
1.Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 
toen men mij zeide; "Gord u aan 
om naar des Heren huis te gaan! 
Kom ga met ons en doe als wij! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in, 
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 
Jeruzalem, van ver aanschouwd, 
wel saamgevoegd en welgebouwd, 
o schone stede, die wij groeten. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Gezang 463 :1 en 4  
1.O Heer die onze Vader zijt, 
vergeef ons onze schuld. 
Wijs ons de weg der zaligheid, 
en laat ons hart, door U geleid, 
met liefde zijn vervuld. 
 
4.Leg Heer uw stille dauw van rust 
op onze duisternis. 
Neem van ons hart de vrees, de lust, 
en maak ons innerlijk bewust 
hoe schoon uw vrede is. 

  
Genadeverkondiging  
 
Lofprijzing: 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 Israël 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. 
 
ELB. 140 (Kroon Hem met gouden kroon) 
1.Kroon Hem met gouden kroon, 
het Lam op zijnen troon! 
Hoor, hoe het hemels loflied al 
verwint in heerlijk schoon. 
Ontwaak, mijn ziel en zing 
voor Hem die voor u stierf. 
En prijs Hem in all' eeuwigheên, 
die 't heil voor u verwierf. 
 
2.Kroon Hem, de liefde Heer! 
Aanschouw Hem, hoe Hij leed. 
Zijn wonden tonen 't gans heelal 
wat Hij voor 't mensdom deed. 
De eng'len om Gods troon, 
all' overheid en macht 
zij buigen dienend zich ter neer 
voor zulke wond're pracht. 
 
3.Kroon Hem, de Vredevorst, 
wiens macht eens heersen zal 
van pool tot pool, van zee tot zee, 
't klinke over berg en dal. 
Als alles voor Hem buigt 
en vrede heerst alom, 
wordt d'aarde weer een paradijs. 
Kom, Here Jezus, kom! 
 
Gebed  
 
Kindermoment:  
 
Kinderlied ELB 471 (Een parel in Gods hand) 
1.refrein 1: 
Weet je dat de Vader je kent? 
Weet je dat je van waarde bent? 
Weet je dat je een parel bent, 
een parel in Gods hand, 
een parel in Gods hand? 
 
Ze zeggen allemaal: Je kunt niets doen, 
je bent een oen; 
ze trekken altijd aan mijn paardenstaart, 
ik ben niets waard. 
Nou heb ik weer de ranja omgegooid, 
ik leer het nooit. 
Mijn moeder luister nooit als ik wat zeg. 
'k Heb altijd pech, ik ga maar weg. 
 
2.refrein 1: 
Weet je dat de Vader je kent? 
Weet je dat je van waarde bent? 
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  LIEDERENBLAD 
Weet je dat je een parel bent, 
een parel in Gods hand, 
een parel in Gods hand? 
 
Ik snap alweer niks van die rare som, 
ik ben zo dom; 
m'n bloes zit onder de spaghettimix, 
ik kan ook niks. 
Al noemt de hele klas mij sacherijn, 
ik mag er zijn. 
Al zegt mijn broertje steeds: 
Wat stout ben jij 
God houdt van mij, 
God houdt van mij! 
 
refrein 2: 
(op de melodie van refrein 1) 
Ik weet dat de Vader me kent. 
Ik weet dat ik van waarde ben. 
Ik weet dat ik een parel ben, 
een parel in Gods hand, 
een parel in Gods hand. 
 
Lezing door een gemeentelid 
 
1e Bijbellezing: Deuteronomium 25 :5-10 
 
Hemelhoog 491 :1 (Spreek, o Heer) 
1.Spreek, o Heer, door uw heilig woord, 
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt. 
Zaai uw woord, plant het diep in ons, 
en verander ons naar uw evenbeeld, 
zodat Christus’ licht in ons zichtbaar is, 
onze daden maakt tot getuigenis. 
Spreek, o Heer, en voltooi in ons 
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid. 

 
2e Bijbellezing: Marcus 12 :18-27 
 
Hemelhoog 491 :2,3 en 4 (Spreek, o Heer) 
2.Leer ons Heer, uw volmaakte weg, 
echte ned’righeid en gehoorzaamheid. 
Toets ons hart en ons denken nu 
in het heilig vuur van uw zuiverheid. 
In geloof zien wij dan uw majesteit 
en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid. 
Woord van hoop, dat ons leven deed, 
overwinning geeft over ongeloof. 
 
3.Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw, 
laat de diepten zien van uw plan met ons. 
Woord dat klonk voor de tijd begon, 
onze vaste grond tot in eeuwigheid. 
Uw genade geeft ons de zekerheid: 
al wat U belooft wordt eens werk’lijkheid. 

Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk 
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid. 
 
Spreek, o Heer, en voltooi in ons 
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid. 
 
Verkondiging 
 
ELB 183 (Dit weet ik zeker) 
1.Dit weet ik zeker, dit maakt mij blij: 
Ik ben in Jezus, Hij blijft in mij! 
Door Hem herboren, onder het kruis 
volg ik mijn Heiland zo kom ik thuis. 
 
refrein: 
Dit is mijn vreugde: Christus in mij; 
dit is Gods zegen, zo maakt Hij vrij. 
Blijven in Christus, nu en altijd, 
dat is mijn leven, mijn zekerheid. 
 
2.Dit is de weg: te gaan op zijn Woord 
't spoor van de voeten, voor mij doorboord. 
Ik moet aan 't kruis, maar met Hem verrijst 
een nieuwe mens die God dient en prijst!  
 
refrein: 
 
3.Dit is mijn doel het oude is voorbij: 
alles voor Jezus, niets meer van mij. 
Alles op aarde staat in zijn gloed, 
nu ik de hemel in Hem ontmoet.  
 
refrein: 
 
4.Dit zal mij troosten, dit geeft mij kracht: 
dat ik zijn grote toekomst verwacht! 
Ga ik door diepten, lijden en pijn 
zijn komst zal vrede, heerlijkheid zijn.  
 
refrein: 
Dit is mijn vreugde: Christus in mij; 
dit is Gods zegen, zo maakt Hij vrij. 
Blijven in Christus, nu en altijd, 
dat is mijn leven, mijn zekerheid. 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
3e Duurzame kerk  
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Slotlied ELB 79 (Vrede zij U) 
1.Vrede zij u, vrede zij u. 
Gelijk Mij de Vader zond, 
zend Ik ook u. 
Vrede zij u, vrede zij u. 
Gelijk Mij de Vader zond, 
zend Ik ook u. 
 
2.Blijft in mijn vrede, blijft in Mij. 
Mijn woord moet in u zijn, 
dat maakt u vrij. 
Blijft in mijn vrede, blijft in Mij. 
Mijn woord moet in u zijn, 
dat maakt u vrij. 
 
3.Ontvangt mijn Geest, heilige Geest 
Hij zal u leiden, 
weest niet bevreesd. 
Ontvangt mijn Geest, heilige Geest 
Hij zal u leiden, 
weest niet bevreesd. 
 
4.Vrede zij u, vrede zij u. 
Gelijk Mij de Vader zond, 
zend Ik ook u. 
Vrede zij u, vrede zij u. 
Gelijk Mij de Vader zond, 
zend Ik ook u. 
 
Zegen  
 
Beantwoord met Gezang 456 :3  
(Amen, amen,..) 
 
3.Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


