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  LIEDERENBLAD 
Liturgie zondagmorgen 15 januari 2023 
09.30 uur:  Visnet Harderwijk 
Organist : Anton 
Zangers: Eveline, Maddy, Sicco 
Instrumenten: Annemarie  Br. En Maddy 
Ouderling van dienst : Hans de Jager 
Voorganger: Ds. R.J. Kranen 
 
Doopdienst 
 
Thema:  
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Zingen: Psalm 146 :1 en 3  
1.Zing,mijn ziel, voor God uw Here, 
zing die u het leven geeft. 
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
zing voor Hem zo lang gij leeft. 
Ziel, gij zijt geboren tot 
zingen voor den Heer uw God.  
 
3.Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 
heil die God ter hulpe riep. 
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,  
God is trouw aan wat Hij schiep. 
Wat in hemel, zee of aard 
woont, is in zijn hand bewaard. 
 
Stil gebed 
 
Votum en Groet 
 
Genadeverkondiging 

Zingen: Opwek. 832 (Jezus overwinnaar).                
Waar U verschijnt wordt alles nieuw 
Want U bevrijdt en geeft leven 
Elke storm verstilt 
Door de klank van Uw stem 
Alles buigt voor Koning Jezus 

U bent de held die voor ons strijdt 
U baant de weg van overwinning 
Elke vijand vlucht en ieder bolwerk valt neer 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer 

Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeëvenaarde kracht 
Ligt in Uw grote naam 
Jezus Overwinnaar 
 
De duisternis licht op door U 
De duivel is door U verslagen 
Dood waar is je macht? 

            Waar is je prikkel gebleven? 
            Jezus leeft en ik zal leven! 
  

De schepping knielt in diepst ontzag 
De hemel juicht voor onze Koning 
En de machten van de hel 
Weten wie er regeert 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer 

 
Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeëvenaarde kracht 
Ligt in Uw grote naam 
Jezus Overwinnaar 

Mmm-mmm-mmm 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen  

Naam boven alle namen (namen) 
Naam boven alle namen (Jezus) 
Naam boven alle namen (Jezus) 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen 

 
Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeëvenaarde kracht 
Ligt in Uw grote naam 
Jezus Overwinnaar 

 
Ongeëvenaarde kracht 
Ligt in Uw grote naam 
Jezus Overwinnaar 
U bent Jezus Overwinnaar 
U bent Jezus Overwinnaar 

 
 Zingen: OTH.402  

Refrein: 
God kent jou vanaf het begin. 
Helemaal van buiten en van binnenin. 
Hij kent al je vreugde en al je verdriet. 
Want Hij ziet de dingen die een ander niet 
ziet. 
God kent jou vanaf het begin. 
Helemaal van buiten en van binnenin. 
Hij kent al je vreugde en al je verdriet. 
Want Hij ziet de dingen die een ander niet 
ziet. 
 
En weet je wat zo mooi is; 
bij Jezus voel je je vrij 
om helemaal jezelf te zijn, 
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  LIEDERENBLAD 
want Hij houdt van jou. 
Ja, Hij houdt van jou. 
Ja, Hij houdt van jou en mij. 
 
(Refrein) 
 
Gebed 
 
Kinderlied: (Je mag er zijn) 
Refrein: 
Je mag er zijn 
wie ik? …ja jij 
je hoort er helemaal bij 
wie ik? …ja jij 
had je zeker niet gedacht 
wie ik? …ja jij 
je hoort er helemaal bij 
wie ik? …ja jij 
 
Ook al ben je wat verlegen 
ook al lijk je een beetje stug 
ook al heb je vieze handen 
of je navel op je rug (Refrein) 
 
Ook al flap je met je oren 
of ben je enigst kind 
of in een kippenhok geboren 
of heb je altijd tegenwind (Refrein) 
 
Ook al kan je niks onthouden 
is je geheugen net een zeef 
ook al heb je rooie haren 
en staan al je tanden scheef (Refrein) 
 
Ook al heb je slechte ogen 
en een hele dikke bril 
ook al heb je een hond 
die maar niet luisteren wil (Refrein) 

 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
Bijbellezing: Lukas 4 :14-22 (NBV) 
 
Zingen: Gezang 304 (LB1973) 
1.God is getrouw, zijn plannen falen niet, 
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. 
Die 't heden kent, de toekomst overziet, 
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen; 
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, 
volvoert zijn hand. 

  
2.De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast, 
zijn heerschappij omvat de loop der tijden; 
een sterke hand, die nooit heeft misgetast, 
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden; 
de adem zijner lippen overmant 
de tegenstand. 

3.De Heilge Geest, die haar de toekomst spelt, 
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten; 
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, 
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten; 
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land 
als Gods gezant. 
 
Verkondiging  
 
Zingen: opwek. 790  
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 
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 
 
Onderwijzing: 
 
Zingen: Gezang 334 :1,3 en 4 (LB1973) 
1.Here Jezus, wij zijn nu 
in het heiligdom verschenen, 
met ons kind gaan wij tot U, 
wil uw zegen ons verlenen, 
waar de roepstem wordt vernomen: 
laat de kind ren tot Mij komen. 
 
3.Niemand, die ons helpen kan, 
niemand kan ons kind beschermen 
Wie zijn wij? Neem Gij het dan, 
draag het in uw groot erbarmen. 
Dat het vroeg U in dit leven 
ja voorgoed zijn hart mag geven. 
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4.Herder, neem uw schaapje aan. 
Hoofd, maak het een van uw leden. 
Wees zijn weg, wijs het zijn baan. 
Vredevorst, wees Gij zijn vrede. 
Wijnstok, laat dit rankje bloeien, 
dat er eens veel vruchten groeien. 
 
Doopgelofte 
 

Dankgebed en voorbede 
 
Bediening van de Heilige Doop 
 
Zingen: staande ELB.168 (Dank U) 
Dank U voor deze rijke zegen 
Dank U voor dit, ons kleine kind 
Dank U voor dit beginnend leven 
dat vandaag begint 
 
Dank U voor alle fijne dingen 
Dank U voor alles wat Gij geeft 
Dank U dat wij hier mogen zingen 
Dank voor al wat leeft 

 

Dank U voor heel dit nieuwe leven 
Dank U voor ieder mensenkind 
Dank U, wij zullen liefde geven; 
dat dit ons verbindt. 
 
Zegenbede over ouders en dopelingen 
 
Dienst der gebeden 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
3e Evangelisatie/ Gastendiensten 
 
Slotlied: 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 (4x) 
 
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: 

 
Bridge 4x 
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: 

 
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! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


