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  LIEDERENBLAD 
Liturgie zangdienst 8 januari 2023 
Orgel en piano: Adriaan Bruinink en  Kees Ploeger 
Trompet : Daniël Bruinink 
Zangers : Alien v.d. Nagel, Marjan Ploeger, 
Sicco Jongsma 
Liturg  : Martin Prins 
Meditatie  : Tijmen van Steinvoorn 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Zingen : Opwek. 797 
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 
 
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) 
 
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 (refrein) 
 
Evang. Liedb. 481 
1.Come, let us sing... 
Sing to the power of the Lord. 
Come down. (tegenstem) 
Come, let us sing... 
Sing to the power of the Lord. 
Come down. (tegenstem) 
Lift up your voice, don't be afraid, 
sing to the power of the Lord: Come down. 

2.Come, let us pray... 
Pray to the power of the Lord. 
Come down (tegenstem) 
Come, let us pray... 
Pray to the power of the Lord. 
Come down (tegenstem) 
Lift up your voice, don't be afraid, 
pray to the power of the Lord: Come down. 

 
3.Come, let us shout... 
Shout to the power of the Lord. 
Come down (tegenstem) 
Come, let us shout... 
Shout to the power of the Lord. 
Come down (tegenstem) 
Lift up your voice, don't be afraid, 
shout to the power of the Lord: Come down. 

 
4.Come, let us sing... 
sing to the power of the Lord. 
Come down (tegenstem) 
Come, let us sing... 
sing to the power of the Lord. 
Come down (tegenstem) 
Lift up your voice, don't be afraid, 
sing to the power of the Lord: Come down. 
 
Gezang 434 (LB1973) (Lof zij de Heer) 
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. 
  
3.Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon 
heeft geweven, 
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid 
gegeven. 
Hij heeft u lief, 
die tot zijn kind u verhief, 
ja, Hij beschikt u ten leven. 
  
4.Lof zij de Heer die uw huis en uw haard 
heeft gezegend, 
lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 
Denk elke dag 
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  LIEDERENBLAD 
aan wat zijn almacht vermag, 
die u met liefde bejegent. 

  
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. 

 
Opwek. 717 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds; 
Hij is erbij 
in je beproevingen en zorgen. 
  
Refrein: 
God, U bent mijn God en ik vertrouw op U 
en zal niet wank'len. 
Vredevorst, vernieuw 
een vaste geest binnenin mij, 
die rust in U alleen. 
  
Stil, mijn ziel, wees stil 
en dwaal niet af; 
dwars door het dal zal Hij je leiden. 
Stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild 
tegen de pijlen van verleiding.  
 
(Refrein) 

 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft.  
Wacht, wacht op de Heer; 
de zwartste nacht verdwijnt wanneer  
het daglicht doorbreekt.  
 
(Refrein 2x) 
  
Bijbellezing: Spreuken 16 :1-7  
 
Zingen: Opwek. 244  
Welzalig de man, die niet wandelt 
in de raad der goddelozen. 
Die niet staat op de weg der zondaars, 
noch zit in de kring der spotters. 
Maar aan des Heren wet 
zijn welgevallen heeft. 
En diens wet overpeinst 
bij dag en bij nacht. 

Want hij is als een boom 
geplant aan waterstromen. 
Die zijn vrucht geeft op tijd, 
welks loof niet verwelkt, alles gelukt. 

 
 Toonhoogte  276 

1.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. 
 
2.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. 
  
3.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. 
  
4.Heer, toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef; toon mij dat Christus 
heel mijn weg gelopen heeft, 
toon mij dat Christus 
heel mijn weg gelopen heeft. 

 
Meditatie: Keuzestress  

 
Zingen: Opwek. 429 (God wijst mij de weg..) 
Refrein: 
God wijst mij een weg 
als ik zelf geen uitkomst zie. 
Langs wegen die geen mens bedenkt, 
maakt Hij mij zijn wil bekend. 
Hij geeft elke dag 
nieuwe liefde, nieuwe kracht. 
Als ik mijn hand in zijn hand leg, 
wijst Hij mij de weg, wijst Hij mij de weg. 
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Al moet ik door de wildernis - 
Hij leidt mij. 
Hij toont mij een rivier in de woestijn. 
Alles zal ooit vergaan 
maar zijn liefde blijft bestaan 
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.  
 
(Refrein) 
 
Opwek. 807 (God van licht) 
In mijn twijfels, mijn verdriet 
In mijn falen ontbreekt U niet 
In Uw liefde reist U mee 
U bent de rust als het stormt op zee 
U bent de rust als het stormt op zee 
 
In mijn onrust neemt U mijn hand 
In mijn vragen houdt Uw Woord stand 
In uw liefde reist U mee 
U bent de rust als het stormt op zee 
U bent de rust als het stormt op zee 
 
(Refrein) 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Ik vertrouw op U 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Veilig naar de kust 
Waar U woont. Waar U woont 
Waar U woont. Waar U woont   
 
Storm en golven vrees ik niet 
In de morgen zing ik mijn lied 
In Uw liefde reist U mee 
U bent de rust als het stormt op zee 
U bent de rust als het stormt op zee  
 
(Refrein) 
 
U schijnt feller, dan de sterren 
Heer, U leidt ons door de storm 
 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Ik vertrouw op U 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Veilig naar de kust   
 
(Refrein) 
 
Dankgebed 
 
 
 
 

Zingen: Liedboek 416 (2013) (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. 
 
Dankwoord en zegen 
 
Collecten: 
1e Stichting ontmoeting Harderwijk 
2e Kerk en eredienst 
 

 
  
  


