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  LIEDERENBLAD 
Liturgie Nieuwjaarsdag 2023 
Zondag 1 januari 2023 
10.00 uur, Visnet Harderwijk 
Voorganger: Ds. R.J. Kranen 
Organist : Niels Tromp 
 
Thema: “Je krijgt nog tijd.” 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Opwek: 797 :1,en 2 (Breng ons samen) 
U roept ons samen als kerk van de Heer 
Verbonden met U en elkaar 
Wij brengen U lof, geven U alle eer 
Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar 
Jezus is gastheer en nodigt ons uit 
Waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis 
 
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
Die alles gelooft en verdraagt 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft 
Veelkleurig, verschillend en dienstbaar 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar 
Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt 
 
Refrein: 
Breng ons samen, één in Uw naam 
Ieder is welkom hier binnen te gaan 
Samen, één door de Geest 
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft 
 
Refrein: 
 
U roept ons samen voor Woord en gebed 
Als deel van uw kerk wereldwijd 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht 
Gebruiken met vreugde de maaltijd 
Wij breken het brood en verstaan het geheim 
Om samen Uw kerk en van Christus te zijn 
 
Refrein 2x 
 
Wij belijden één geloof en één Heer 
Zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer 
Heer, geef vrede die ons samenbindt 
Vader, maak ons één 
 
Breng ons samen, één in Uw naam 
Ieder is welkom hier binnen te gaan 
Samen, één door de Geest 
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft 
 
Stil gebed 
 
Votum en Groet 
 
Psalm 98 :1 en 2 (LB1973) NB 
1.Zingt een nieuw lied voor God den Here, 

 want Hij bracht wonderen tot stand. 
 Wij zien Hem heerlijk triomferen 
 met opgeheven rechterhand. 
 Zingt voor den Heer, Hij openbaarde 
 bevrijdend heil en bindend recht 
 voor alle volkeren op aarde. 
 Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
   
 2.Ja Hij is ons getrouw gebleven, 
 Hij heeft in goedertierenheid, 
 naar de belofte eens gegeven, 
 het huis van Israël bevrijd. 
 Zijn volk is veilig in zijn handen. 
 Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 
 Zo werd tot in de verste landen 
 het heil van onze God aanschouwd. 
 

Lezing van de wet 
 

Gebed  
 

Genadeverkondiging  
 

Opwek. 687 :1,2 en 3 (Heer wijs mij Uw weg) 
Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan; 
troost mij dan liefdevol 
en moedig mij weer aan. 
  
Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is; 
leid mij dan op uw weg, 
de weg die eeuwig is. 
  
Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan; 
spreek door uw woord en Geest 
mijn hart en leven aan. 

 
 Gebed bij de opening van de Schrift  
 

Kinderen gaan naar de kindernevendienst  
 

Opwek. Kids 211   
Refrein: 
Onder, boven, voor en achter, 
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  LIEDERENBLAD 
God is altijd bij mij. 
Onder, boven, voor en achter, 
God is om mij heen. 

  
Al vlieg ik met het vliegtuig  
naar een heel ver land 
of vaar ik naar een eiland  
met een prachtig strand. 
Al loop ik naar de buurvrouw  
aan de overkant; 
ik ben nooit in mijn eentje, 
want… 

  
(Refrein) 

  
Al ga ik naar mijn oma  
met de trein en bus 
of speel ik op het schoolplein  
met mijn broer en zus. 
Al loop ik voor mijn moeder  
naar de brievenbus; 
God is altijd bij mij, 
dus… 

  
(Refrein) 
 
Bijbellezing: Lukas 13 :6-9 (NBV)  
 
OTH. 237  
1.O Vader, die de Landman zijt 
die zelf uw wijngaard toebereidt, 
doe in uw hof de vruchten groeien. 
Maak wilde ranken klein en kort, 
neem weg wat dood is en verdord, 
kom om wat vrucht draagt te besnoeien. 
O Vader, kom, betreed uw hof 
opdat wij bloeien tot uw lof. 

  
2.O Christus, die de wijnstok zijt, 
de plant waaraan de rank gedijt, 
in U, o Heer, zijn wij geborgen. 
De landman, die de ranken kent, 
heeft ons de wijnstok ingeënt, 
Hij zelf zal voor de vruchten zorgen. 
Door U, o Christus, door uw bloed, 
zijn onze vruchten groot en goed. 

  
3.O Geest, van wie de vruchten zijn, 
de druiven en de rode wijn, 
doe mij omhoog, naar boven groeien 
want deze wijnstok die mij draagt, 
het groene hout dat God behaagt, 
dat doet de liefde openbloeien. 
Gij Landman, die de vruchten leest, 
pluk zelf de vruchten van de Geest! 
 
Verkondiging  
 

Zingen: Gezang 477 :1 (LB1973) 
1.Geest van hierboven, leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen van grote dingen, 
als wij ontvangen al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, 
als wij herboren Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 
Geloofsbelijdenis  
 
Zingen Gezang 477 :2 (LB1973) 
2.Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, doet triomferen 
die naar U heten en in U weten, 
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 
 
Dienst der gebeden 
 
Nieuwjaarstoespraak door voorzitter P. De Lange 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst  
 
Slotlied: NLB. 416 (Ga met God) 
1.Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
2.Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
3.Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
4.Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Zegen: Beantwoord met Gez. 456 :3 
 
 


