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  LIEDERENBLAD 
Zondagmorgen 13 november 2022  
Voorganger: Ds. R.J. Kranen 
Organist: Pianist  Niels 
Thema: “Al is de leugen nog zo snel..” 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 33 :1 (NB) 
1.Komt nu met zang en roert de snaren, 
gij volk, dat leeft van 's Heren recht. 
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen 
een lofzang in de mond gelegd. 
Word' als nooit tevoren door wie Hem behoren 
't feestlied ingezet! 
Meldt de blijde mare bij de klank der snaren, 
steekt de loftrompet. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Lezen van de wet 
 
Opwek. 642 (Al mijn zonden) 
Al mijn zonden, al mijn zorgen, 
neem ik mee naar de rivier. 
Heer, vergeef mij en genees mij. 
Vader, kom, ontmoet mij hier. 

  
Want dit water brengt nieuw leven 
en verfrist mij elke dag. 
't Is een stroom van uw genade, 
waar 'k U steeds ontmoeten mag. 

  
Refrein: 
Here Jezus, neem mijn leven, 
ik leg alles voor U neer. 
Leid mij steeds weer naar het water; 
'k wil U daar ontmoeten, Heer. 

  
Kom ontvang een heel nieuw leven, 
kom en stap in de rivier. 
Jezus roept je, Hij verwacht je 
en Hij zegt: "ontmoet mij hier". 

  
(refrein) 

  
Leid mij steeds weer naar het water; 
'k Wil U daar ontmoeten, Heer. 
 

Genadeverkondiging 
 
Opwek. 671 (Lof, aanbidding) 
U schiep zon en maan en sterrenpracht, 
Vader, U bent het geheim van het leven; 
alles toont uw macht. 

  
U bent alles wat mijn hart verlangt, 
U bezielt mij, Heer,  
U houdt heel mijn leven 
veilig in uw sterke hand. 
  
Refrein:  
Lof, aanbidding, alle dank in mij      
stroomt over uit mijn hart;              
U maakt mij blij.                            
Van uw liefde zal ik blijven zingen; 
ik prijs uw naam.                          
  
U geeft regen, zon en overvloed, 
Vader, U bent het geheim van het leven  
dat U bloeien doet. 
  
U doorgrondt mij en U houdt van mij, 
wat een wonder, Heer, U bent  
heilig, hoogverheven, 
maar ook heel dichtbij. 
  
(refrein) 
  
Heilig is de Heer almachtig.             
Waardig, waardig is zijn naam.       
Heilig is de Heer almachtig.            
Waardig, waardig is zijn naam.       
  
(refrein) 

 
Opwek. 430 (Heer ik prijs Uw grote naam) 
Heer, ik prijs uw grote naam. 
Heel mijn hart wil ik U geven. 
Want U bent de weg gegaan 
die mij redding bracht en leven. 
  
U daalde neer van uw troon 
om mens te zijn. 
Van de stal naar het kruis 
droeg U mijn pijn. 
Van het kruis naar het graf. 
Uit het graf weer opgestaan. 
Heer, ik prijs uw grote naam. 

 
 Gebed bij de opening van de Bijbel 

 

 Kinderen gaan naar de kindernevendienst 

 

Kinderlied (Kleuren, kleuren, allemaal kleuren) 
Kleuren, kleuren, allemaal kleuren; 
rood, oranje, geel, groen, paars en blauw. 
God bedacht die prachtige kleuren, 
anders was alles zo grijs en grauw!     (2x) 
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  LIEDERENBLAD 
 
Rood met geel wordt oranje, 
blauw met geel wordt groen. 
Ja, met kleuren kan je 
heel veel dingen doen! 
Kleur een leuke kleurplaat, 
maak een schilderij. 
Kneed een prachtig beeld met 
mooie kleuren klei. 
 
Kleuren, kleuren, allemaal kleuren; 
rood, oranje, geel, groen, paars en blauw. 
God bedacht die prachtige kleuren, 
anders was alles zo grijs en grauw! 
 
Alles wat God gemaakt heeft 
is door Hem gekleurd. 
En door al die kleuren 
word je opgefleurd! 
Zon en regen samen? 
Kijk dan eens omhoog. 
En zie al die kleuren in de regenboog! 
 
Kleuren, kleuren, allemaal kleuren; 
rood, oranje, geel, groen, paars en blauw. 
God bedacht die prachtige kleuren, 
anders was alles zo grijs en grauw! 
 

Lezing door een gemeentelid 

 

Bijbellezingen: Spreuken 6 :16-19 

  Spreuken 10 :19-21 

  Spreuken 11 :13  

  Spreuken 12 :18-19 

En Jakobus 3 :4-13 
 
Gezang 322 (Hoor Gij ons aan) 
1.Hoor Gij ons aan! 
Wij heffen onze handen, 
kom Gij tot ons, neem onze offeranden, 
waarmee wij dankbaar voor U staan. 

  
2.Uw oog aanschouwt 
ons hier met onze schatten. 
Woont Gij, wie zelfs de heemlen niet bevatten, 
toch in een huis door ons gebouwd? 

  
3.Gij ziet en hoort 
wat onze mond wil spreken, 
het is een staamlend, ontoereikend teken, 
een zwak en machtloos mensenwoord 

  
 
 

4.In stil ontzag 
zijn wij voor U getreden. 
Wend dan uw oor naar onze smeekgebeden, 
waak met uw ogen nacht en dag! 

  
5.Gij spreekt ons aan, 
Ge hebt de mens verkoren: 
aan deze plaats doet Gij uw woorden horen, 
hier zijt Gij, want hier woont uw naam. 

  
6.O, antwoord Gij, 
als wij tezamen bidden, 
daal neder uit uw hoogte in ons midden! 
In uw vergeving wonen wij. 
 

 Verkondiging  
 
ELB. 406 :1,2 en 3 (Eens zal op de grote morgen) 
1.Eens zal op de grote morgen 
klinken het bazuingeschal, 
dan zal Jezus wederkomen 
als de Rechter van 't heelal. 
 
refrein 
Wie zal op die grote morgen 
buigen voor die majesteit? 
Wie zal op die grote morgen 
vluchten voor die heerlijkheid? 
 
2.Eens zal op de grote morgen 
t mensdom zwijgen eind'lijk stil: 
dan zal Jezus Christus vragen: 
'Wat deed u om mijnentwil?' 
 
refrein 
Wie zal op die grote morgen 
buigen voor die majesteit? 
Wie zal op die grote morgen 
vluchten voor die heerlijkheid? 
 
3.Eens zal op de grote morgen 
Jezus' macht worden erkend: 
dan zal ieder mens beseffen, 
dat Gods Woord geen leugens kent.  
 
refrein 
Wie zal op die grote morgen 
buigen voor die majesteit? 
Wie zal op die grote morgen 
vluchten voor die heerlijkheid? 
 
Dankgebed en voorbede 
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  LIEDERENBLAD 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Gezang 293 (Wat de toekomst ..) 
1.Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 

  
2.Heer, ik wil uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister, 
als ik in uw hemel kom! 

  
3.Laat mij niet mijn lot beslissen: 
zo ik mocht, ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behandlen, 
dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in uwe handen 
en geleid mij als een kind. 

  
4.Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 
 

Zegen  
 
Amenlied gez. 456 :3 
3.Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


