
 
 

 
 

 1 

  LIEDERENBLAD 
Liturgie zondagmorgen 22 januari 2023 
09.30 uur:  Visnet Harderwijk 
Organist : Kees Ploeger 
Zangers: Arie, Sylvia, Willy J 
Voorganger: Ds. R.J. Kranen 
 
Thema:  
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Zingen: Psalm 8 :1, 3 en 4 (NB) 
1.Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven- 
machtige God, Gij die uw majesteit 
ten hemel over ons hebt uitgebreid. 
 
3.Aanschouw ik ‘s nachts het kunstwerk van uw 
handen, 
de maan, de duizend sterren die daar branden, 
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, 
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt? 
 
4.Gij hebt hem bijna goddelijk verheven, 
een kroon van eer en heerlijkheid gegeven, 
Gij doet hem heersen over zee en land, 
ja, al uw werken gaaft Gij in zijn hand. 
 
Stil gebed 
 
Votum en Groet 
 
Lezen van de wet 
 
Zingen: NLB. 967 :1,2,3 en 7                        
1.Zonne der gerechtigheid, 
ga ons op in deze tijd, 
opdat al wat leeft de dag 
in uw kerk aanschouwen mag. 
Erbarm U, Heer. 
  
2.Wek de dode christenheid 
uit haar zelfverzekerdheid; 
zend uw stralen overal, 
dat de aarde U loven zal. 
Erbarm U, Heer. 
  
3.Zie, Heer, de verdeeldheid aan, 
die geen mens ooit helen kan. 
Breng, o Herder, in Gods naam 
uw verstrooide kudde saam. 
Erbarm U, Heer. 
 
7.Alle eer en macht en kracht 
worde, Heer, U toegebracht; 
heel de mensheid stemme saam 
in de drieklank van uw naam. 
Erbarm U, Heer. 

 Genadeverkondiging 

Zingen: (Lofliederen) 

Joh. de Heer 657 (Ik wil zingen) 
 1Ik wil zingen van mijn Heiland,  

van Zijn liefde, wondergroot,  
Die Zichzelve gaf aan 't kruishout,  
en mij redde van de dood. 
  
Refrein: 
Zing, o zing van mijn Verlosser,  
met Zijn bloed kocht Hij ook mij, 
aan het kruis schonk Hij genade,  
droeg mijn schuld en ik was vrij. 
  
2'k Wil het wonder gaan verhalen,  
hoe Hij op Zich nam mijn straf, 
hoe in liefde en genade,  
Hij 't rantsoen gewillig gaf. 
  
Refrein: 
 
3.'k Wil mijn dierb're Heiland prijzen,  
spreken van Zijn grote kracht,  
Hij kan overwinning geven, 
Over zond' en satans macht. 
  
Refrein:  
  
4.Ik wil zingen van mijn Heiland,  
hoe Hij smarten leed en pijn,  
om mij 't leven weer te geven,  
eeuwig eens bij Hem te zijn. 
  
Refrein: 
Zing, o zing van mijn Verlosser,  
met Zijn bloed kocht Hij ook mij, 
aan het kruis schonk Hij genade,  
droeg mijn schuld en ik was vrij. 

Toekomst vol van hoop (Sela)                        
In de nacht van strijd en zorgen 
Kijken wij naar U omhoog 
Biddend om een nieuwe morgen 
Om een toekomst vol van hoop 

Ook al zijn er duizend vragen 
Al begrijpen wij U niet 
U blijft ons met liefde dragen 
U die alles overziet 

 
U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
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Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
 
U heeft ons geluk voor ogen 
Jezus heeft het ons gebracht 
Mens, als wij, voor ons gebroken 
In de allerzwartste nacht 
 
U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
 
U bent God, de Allerhoogste 
God van onbegrensde macht 
Wij geloven en wij hopen 
Op het einde van de nacht 
 
U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
 
Gebed bij de opening van de Bijbel 
 
Kinderen komen naar voren  
 
Kinderlied: ELB426 
1.Dank U voor de wond'ren die gebeuren; 
dank U voor de bloemen in het veld. 
Dank U dat uw schepping vol met kleuren 
van uw liefde voor een mens vertelt. 
 
refrein 
Dank, dank, dank o Heer 
U blijft altijd bij ons Heer. 
Amen, amen, amen. 
 
2.Dank U voor die duizend mooie dingen; 
dank U voor uw liefde elke dag. 
Dank U dat als zorgen mij omringen 
ik eenvoudig bij U komen mag.  
 
refrein 
 
3.Dank U voor het zonlicht in de straten; 
dank U voor de sterren in de nacht. 
Dank U dat als vrienden mij verlaten 
U vanuit de hemel naar mij lacht.  
 
refrein 
 
4.Dank U voor het wonder in mijn leven; 
dank U voor uw Geest en voor uw kracht. 
Dank U dat U alles hebt gegeven, 
dat U alles voor mij hebt volbracht.  
 

refrein 
 
Dank, dank, dank o Heer 
U blijft altijd bij ons Heer. 
Amen, amen, amen. 
 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
Bijbellezing: Lukas 5 :27 - 39  (NBV) 
 
Zingen: ELB 94 (De lof, de Heerlijkheid) 
1.De lof, de heerlijkheid, de kracht 
worde voor eeuwig toegebracht 
de Here God Almachtig! 
Het koningschap heeft Hij aanvaard 
over de hemel en de aard, 
rechtvaardig en waarachtig. 
Halleluja! 
Laat ons blijde  
't loflied wijden  
aan de Here, 
juichen onze God ter ere! 
 
2.Nu kan de bruiloft van het Lam, 
waar heel de schepping naar verlangt, 
de goede tijd, beginnen. 
Zijn bruid maakt zich voor Hem gereed: 
zij mag zich tooien met een kleed 
van smetteloos fijn linnen. 
Halleluja! 
Heil'ge daden  
zijn als draden  
saamgeweven, 
tot een feestkleed haar gegeven. 
 
3.Welzalig wie genodigd zijn 
tot deze bruiloft, dit festijn, 
wie reine kleren dragen. 
Hun loflied, dat het Lam begroet 
klinkt als het daav'ren van de vloed, 
als zware donderslagen. 
Halleluja! 
De Gerechte   
zal zijn knechten  
niet beschamen: 
wat God spreekt is amen. Amen. 
 
Verkondiging  
 
Zingen: Joh. de Heer 217  
1.Koning van hemel, zee en aard', 
nimmer het luist' ren moe, 
U hebt Uw leven niet gespaard, 
stond zelfs de kruisdood toe. 
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Refrein: 
Laat mij het nooit vergeten, Heer, 
Uw lijden gaf mij 't leven weer, 
Uw liefde is zó groot voor mij; 
maakt mij voor eeuwig vrij. 
 
2.Koning, Die diep vernederd is, 
van alle glans ontdaan, 
van alle hulp verstoken is, 
tot in het graf gegaan. 

  
Refrein: 

 
3.Dankbaar voor al Uw liefd' en trouw, 
wil ik U dienen Heer, 
brengen mijn gaven vol berouw, 
maar 't zijn slechts schulden Heer! 

  
Refrein: 

 
4.Als ik probeer mijn eigen last 
zelf eens te dragen, Heer, 
zegt U en houdt mijn handen vast: 
"Leg dat maar bij Mij neer!" 

  
Refrein: 
 

Dienst der gebeden 
 
Collecten: 
1e Kerk en eredienst 
2e Werk van de diaconie 
 
Slotlied: Opwek. 733 (tienduizend redenen) 
De zon komt op, maakt de morgen 
wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Refrein: 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige 
Naam. 
 
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 
(Refrein) 
 
 

En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 
(Refrein 2x) 
 
slot: 
 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
 
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! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


