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  LIEDERENBLAD 
Liturgie Oudejaarsavond 2022 
Zaterdag 31 december 2022  
18.30  uur, Visnet Harderwijk 
Voorganger: Ds. R. J. Kranen 
Organist Kees 
 
Thema:  “Het eeuwigdurend refrein” 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 118 :1 en 11 (OB)b38 
1.Laat ieder 's HEEREN goedheid loven; 
Want goed is d' Oppermajesteit: 
Zijn goedheid gaat het al te boven;  
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid! 
Laat Isrel nu Gods goedheid loven, 
En zeggen; ,,Roemt Gods majesteit; 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!'' 
 
11.De steen, dien door de tempelbouwers 
Veracht'lijk was een plaats ontzegd, 
Is, tot verbazing der beschouwers, 
Van God ten hoofd des hoeks gelegd. 
Dit werk is door Gods alvermogen, 
Door 's HEEREN hand alleen geschied; 
Het is een wonder in onz' ogen: 
Wij zien het, maar doorgronden 't niet. 
  
Votum en groet 
 
Gebed  
 
Genadeverkondiging  
 
Zingen: Joh. de Heer 543 :1,2 en 4 
1.'k Heb geloofd en daarom zing ik, 
daarom zing ik van gena. 
Van ontferming en verlossing, 
door het bloed van Golgotha. 
Daarom zing ik U, die stervend 
alles, alles hebt volbracht. 
Lam Gods, dat de zonden wegneemt, 
Lam van God, voor ons geslacht. 
 
2.'k Heb geloofd en daarom hoger,  
hoger dan Kalvarie's top,  
zie ik boven lucht en wolken  
Hogepriester tot U op:  
Die in 't ware tabernakel  
Voor Gods aanschijn t' allen tijd,  
als haar Hoofd voor Uw gemeente  
Strijdend bidt en biddend strijdt. 
 
4.Ja, 'k geloof en daarom zing ik, 
daarom zing ik U ter eer, 

's werelds Heiland, Hogepriester, 
aller heren Opperheer! 
Zoon van God en Zoon des mensen, 
o, kom spoedig in uw kracht, 
op des hemels wolken weder! 
Kom, Heer Jezus, kom, ik wacht. 

 
Gebed bij de opening van de Bijbel 

 
 1e Bijbellezing: Exodus 33 :12-17 (NBV) 

 
Zingen: Gez. 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. 

 

2e Bijbellezing: Psalm 118 :1-8,13-14,21-23,26-29 
 
 Opwek 790 (God is mijn Herder) 

God is mijn Herder, die mij weidt 
In groene velden vind ik rust 
Hij gaat mij voor naar stille wateren 
Zijn goedheid verkwikt mijn ziel 

  
refrein 
Heer, ik vertrouw op U alleen 
Heer, ik vertrouw op U alleen 
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Want Uw trouw en goedheid volgen mij 
Genade leidt mij naar huis 
 
Hij leidt mijn voeten in het spoor 
Van recht en waarheid, tot Zijn eer 
Hij zalft mijn hoofd en schenkt mijn beker vol 
Een feestmaal staat voor mij klaar 
 
refrein 
 
Al moet ik door een donker dal 
Ook dan vrees ik de boze niet 
Want U bent bij mij en Uw stok en staf 
Vertroosten mij steeds opnieuw 
 
Refrein 2x 
 
Want Uw trouw en goedheid volgen mij 
Genade leidt mij naar huis 
Genade leidt mij naar huis 
 
Verkondiging 
 
Zingen: ELB. 177 :1,2 en 4  
1.Halleluja, prijst de Onbegonnen' 
die bij jaar noch eeuwen telt, 
die de loop der wentelende zonnen 
soeverein heeft vastgesteld, 
die, al zouden al hun lichten doven, 
licht en waarheid blijft voor wie geloven. 
Hem zij heerlijkheid en macht 
nu en immer toegebracht. 
 
2.Halleluja, dankt de milde Vader 
die ons tijd van leven schenkt, 
die ons in geduld en in genade 
ieder jaar opnieuw gedenkt. 
In het holste van de nacht der tijden 
blijft zijn vaderland ons veilig leiden. 
Hem zij heerlijkheid en macht 
nu en immer toegebracht. 
 
4.Halleluja, prijst de Wonderbare 
die te rechter tijd voorziet, 
die aan mensen met verloren jaren 
toch zijn jubeljaar aanbiedt. 
Eenmaal worden levenden en doden 
tot de bruiloft van het Lam ontboden. 
Hem zij heerlijkheid en macht 
nu en immer toegebracht. 
 
Dankgebed en voorbeden  
 
 
 

Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst  

 
Slotlied: Gez. 434 :1,2 en 5  
1.Lof zij de Heer, de almachtige Koning der 
ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij 
musiceren. 
Komt allen saam, 
psalmzingt de heilige naam, 
looft al wat ademt de Here. 
  
2.Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde 
uw leven; 
heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen 
geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 

 
5.Lof zij de Heer met de heerlijkste naam 
van zijn namen, 
christenen looft Hem met Abrahams 
kinderen samen. 
Hart wees gerust, 
Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 

 
 Zegen: Beantwoord met Gezang 456 :3 

3.Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 
  
 

Allen een goede jaarwisseling 
en een gezond 2023 


