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  LIEDERENBLAD 
Liturgie zondagavond 29 januari 2023 
Aanvang van deze dienst is 18.30 uur 
Organist: Arjan 
Voorganger in deze dienst is ds. M. van Leeuwen 
 
Thema: “ Witwassen” 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Zingen: Psalm 95 :1 en 3 (OB) 
1.Komt, Iaat ons samen Israëls HEER',  
Den rotssteen van ons heil, met eer,  
Met Godgewijden zang ontmoeten. 
Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht,  
Met een verheven lofgedicht,  
En blijde psalmen, juichend groeten.  
 
3.Zijn is de zee; z' is door Zijn kracht,  
Met al het droge voortgebracht;  
't Moet alles naar Zijn wetten horen.  
Komt, buigen w' ons dan biddend neer;  
Komt, laat ons knielen voor den HEER',  
Die ons gemaakt heeft en verkoren.  
 
Stil  gebed 
 
Bemoediging en groet 
 
Aanvangstekst: Openbaring 22 :14 
 
Zingen: OTH. 241 (Door uw genade, Vader) 
Door uw genade, Vader, 
mogen wij hier binnengaan. 
Niet door rechtvaardige daden, 
maar door het bloed van het Lam. 
U roept ons in uw nabijheid 
en dankzij uw Zoon; 
dankzij het bloed dat ons vrijpleit, 
komen wij voor uw troon. 
komen wij voor uw troon. 

  
Nooit konden wij zonder zonde 
voor U staan. 
Maar in uw Zoon zijn wij schoon 
door het bloed van het Lam. 
Nooit konden wij zonder zonde 
voor U staan. 
Maar in uw Zoon zijn wij schoon 
door het bloed van het Lam. 

  
Geloofsbelijdenis (staande) 
 
Zingen: Psalm 45 :4 en 5 (NB) 
4.Gij gaat gehuld in geur van specerijen, 
waar gij verschijnt ontwaken speelse reien. 
Uw lof weerkaatst in zalen van ivoor, 

   hoogwelgeboren vrouwen gaan u voor- 
   en zie de koningin staat aan uw zijde, 
   stralend als goud, verliefd op uw geleide.... 
   Luister, o dochter, luister en vergeet 
   hoe gij van oorsprong en geboorte heet. 
 

5.Zo heeft uw prins aan u zijn welgevallen; 
   hij is uw heer, die gij te voet zult vallen. 
   Om zijnentwil voert men u schatting aan 
   en ziet gij smekelingen voor u staan. 

Stralend van goud, stralend van licht en 
vreugde 

   gaat gij als bruid tot wie uw hart verheugde. 
   Men leidt u binnen waar hij resideert, 
   die eenmaal koos en u voorgoed begeert. 

 
Gebed  

 
 Bijbellezing: Jesaja 1 :15 -18 en  64:5-8  

        en Openbaring 7:9-17 en 19 :6-8 
 
 Zingen: OTH. 233 :1,2 en 3 (HH.491) 
    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. 

 
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:  
 

Zingen: Psalm 51 :4 en 5 (NB) 
4.Voltrek de reiniging en raak mij aan 
met bloed en hysop, dan ben ik genezen. 
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  LIEDERENBLAD 
Was mij geheel, en uit de nacht herrezen 
zal ik dan sneeuwwit voor uw ogen staan. 
Gun aan mijn oog een lichte ochtendstond, 
doe aan mijn oor uw blijde boodschap horen, 
dan juicht mijn hart, hoezeer door U gewond. 
Doe weg mijn kwaad, wis uit de laatste sporen. 
 
5.Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht, 
geef mij een vaste geest, die diep van binnen 
zonder onzekerheid U blijft beminnen, 
verwerp mij niet van voor uw aangezicht. 
Ontneem mij niet uw heilge Geest, o God, 
laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden, 
en richt geheel mijn wil op uw gebod, 
dan zal ik zondaars op uw wegen leiden. 
 
OTH. 244 (Heer uw bloed  dat reinigt mij) 
Heer, uw bloed dat reinigt mij, 
doet mij leven en maakt mij vrij. 
Heer, uw bloed dat nam mijn plaats 
in het offer, dat U bracht. 
En U wast mij, witter dan de sneeuw, 
dan de sneeuw. 
Mijn Jezus, Gods Lam voor mij geslacht. 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Collecte: 
1e Project 10 27 
2e Kerk en eredienst 
 
Zingen: LB 109 :1,3, 4 en 6 (Hoor een heilig koor..) 
1.Hoor een heilig koor van stemmen, 
staande aan de glazen zee, 
halleluja, halleluja, 
God zij glorie, zingen zij. 
Menigten die geen kan tellen, 
als de sterren in hun glans, 
psalmen zingend, palmen dragend, 
in de hemel is een dans. 
 
3.Komende uit de verdrukking, 
en de kleren wit als sneeuw 
in het bloed des Lams gewassen 
van het vuil van deze eeuw, 
in vervolgingen standvastig 
wachtende op U, hun Heer, 
overwonnen zij de satan 
en de wereld neemt een keer. 

  
4.Ja, zij hebben overwonnen 
met uw kruis als hun banier, 
volgend U in uw verzoening, 
door de diepe doodsrivier. 
Met uw lijden medelijdend, 
medestervend in uw dood, 

vonden zij het eeuwig leven 
en hun loon bij U is groot. 
 
6.God uit God, eerste-geboren, 
licht uit licht, o zonneschijn, 
in wiens lichaam uitverkoren 
heiligen slechts heilig zijn, 
schenk ons leven uit uw bronnen, 
door uw adem aangeraakt 
zingen wij tot Vader, Zoon en 
Heilige Geest die levend maakt. 
 
Zegen : beantwoord met het zingen van  
Gezang 456 :3 (LB1973) 
3.Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 


