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  LIEDERENBLAD 
Liturgie zondagmorgen 29 januari 2023 
09.30 uur:  Visnet Harderwijk 
Themadienst met de Bron 
Piano: Niels Tromp 
Zangers: Anne Venema, Henk Vrijhof, Marleen 
Sterken 
Gitaar: Wendy en Willian 
Voorganger: ds. Rob Kranen 
 

Thema: “Waar hoop jij op?”  
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Zingen: Psalm 42:1,7  
Evenals een moede hinde 
naar het klare water smacht, 
schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
die ik ademloos verwacht. 
Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
God van leven, God van licht. 
Wanneer zal ik Hem weer loven, 
juichend staan in zijn voorhoven? 
 
Hart, onrustig, vol van zorgen, 
vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft wie nederviel. 
Eens verschijn ik voor den Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer: 
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven 
altijd aan de dood ontheven. 
 
Stil gebed 
 
Votum en Groet 
 

Gebed om vergeving - door kind  Bente (6b) 

 

Vergeving wordt uitgesproken door de dominee  
 
Zingen: Opw. 807 (God van Licht) - (YouTube) 
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) 
 
waar U woont. (4x) 
 
Bridge 4x: 
U schijnt feller  
dan de sterren.  
Heer, U leidt ons door de storm.  
  
(Refrein 2x) 

Waar U woont. (5x) 

 

Zingen: Opwek. 42 (k Stel mijn vertrouwen) -  
(canon) 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God, 
want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. 
'k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij. 
 
Gebed - door kind Hannah (6b) 
 
Zingen: Opwek. 770 (Ik zal er zijn) - (Combo)  
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  
Uw naam is Ik ben en Ik zal er zijn. 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
Refrein: 
Ik ben die Ik ben is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is Ik ben, en Ik zal er zijn, 
uw naam is Ik ben, en Ik zal er zijn. 
 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
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Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. (Refrein) 
 
Slot: 
uw naam is Ik ben, en ik zal er zijn. 
 
Bijbellezing: Marcus 10:46-52 (NBV) –  

Gelezen door 2 kinderen Liz en Sarah (5a) 
 
Zingen:Opwek. Kids 150 (Vertrouw maar op God) 
Refrein: 
Vertrouw maar op God, 
wat Hij zegt dat zal Hij zeker doen. 
Vertrouw maar op God, 
wat Hij zegt dat doet Hij echt. 
 
In de bijbel daar zegt Jezus: 
'Ik ben bij je elke dag.' 
Dus dat mag je zeker weten, 
wat er ook gebeuren mag! (Refrein) 
 
In de bijbel daar zegt Jezus 
dat Hij terugkomt op een wolk. 
En dan gaan we naar de hemel, 
met z'n allen als Gods volk! (Refrein) 

Zingen: Bartimeüs (Herman Boon 

Bartimeüs, Bartimeüs,  
een blinde bedelaar; 
langs de weg van Jericho 
naar Jeruzalem zat-ie daar. 
 
En op een dag kwam Jezus langs. 
En toen hij daarvan hoorde, 
schreeuwde hij zo hard ie kon 
de volgende woorden: 
 
Jezus van Nazareth, 
heb medelijden met mij! 
Jezus van Nazareth, 
loop me niet voorbij! 
 
Bartimeüs, ja die dacht: 
bij Hem moet ik wezen, 
want Jezus die kan wond’ren doen, 
dus Hij kan mij genezen. 
En de mensen om hem heen 
die zeiden: hee, houd je kop! 
Maar Bartimeüs schreeuwde door, 
die hield mooi niet op. 
 
Jezus van Nazareth... 
 
En Jezus vroeg: Hé Bartimeüs 
wat kan ik voor jou doen? 

Wilt u mijn ogen beter maken? 
En dat deed Jezus toen! 

 
En Bartimeüs was zo blij! 
Hij danste en hij sprong 
en hij ging met Jezus mee 
naar Jeruzalem en hij zong: 

 
Jezus van Nazareth 
had medelijden met mij! 
En zie je het niet meer zitten? 
Nou, roep Hem er dan maar bij! 

 
 Verkondiging 
 

Zingen: Opwek. 337 (Mijn hoop is op U,  
Refrein: 
Mijn hoop is op U, Heer, 
mijn kracht is in U, Heer, 
mijn hart is van U, Heer,  
van U. 

 
Ik prijs U met heel mijn hart, 
ik prijs U met al mijn kracht, 
met heel mijn hart, met al mijn kracht, 
heel mijn hart is van U. (Refrein 2x) 

 
... van U, van U. 
 
 Gebeden - door Sophie, Sari, Anne-Sophie  

(7 a) en dominee....  

 

Collecte - met hulp van Joas, Sett, Sem, Sofie (5b) 

1e Project 10 27 

2e Kerk en eredienst 

 
Zingen: Opwek. 488 (Kracht van Uw liefde) -  
Heer ik kom tot U,  
neem mij hart, verander mij. 
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U. 
Want, Heer ik heb ontdekt  
dat, als ik aan uw voeten ben,  
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van uw liefde. 

 
Refrein: 
Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. 
ik voel uw kracht en stijg op als een arend. 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door  
uw Geest en de kracht van uw liefde. 

 
Heer kom dichterbij, 
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, diep in mij. 
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en Heer leer mij uw wil  
zodat ik U steeds dienen kan  
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde. (Refrein) 
 
Zegen 

 

Beantwoord met: Gezang 456:3 amen...” 
3.Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


