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  LIEDERENBLAD 
Liturgie zondagmorgen 8 januari 2023 
09.30 uur:  Visnet Harderwijk 
Voorganger: Ds. M. van Leeuwen 
Organist : Niels Tromp 
 
Thema:  
 
Welkom/ afkondigingen 
 
NLB 513 :1-4  (2013) 
1.God heeft het eerste woord. 
Hij heeft in den beginne 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 
  
2.God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 
  
3.God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden 
in heel zijn rijk gehoord. 
  
4.God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin. 
 
Stil gebed 
 
Votum en Groet 
 
Aanvangstekst: Efeze 2 :10 
Want wij zijn geschapen.. 
 
OTH. 189 (Ik zal er zijn)                                             
1.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’. 

2.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. 

3.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. 

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’. 

4.O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

‘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’. 
Refrein   2x                                                                      

 
HH 479 (Heer U bent mijn leven) 
1.Heer, U bent mijn leven, 
de grond waarop ik sta. 
Heer, U bent mijn weg 
de waarheid die mij leidt. 
Uw woord is het pad 
de weg waarop ik ga, 
zolang U mij adem geeft, 
zolang als ik besta. 
Ik zou niet meer vrezen, 
want U bent bij mij. 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 

 
2.’k Geloof in U, Heer Jezus, 
geboren uit de maagd, 
eeuw’ge Zoon van God, 
die mens werd zoals wij. 
U, die stierf uit liefde, 
leeft nu onder ons 
één met God de Vader 
en verenigd met uw volk. 
Tot de dag gekomen is 
van uw wederkomst, 
dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 

 
3.Heer, U bent mijn kracht, 
de rots waarop ik bouw. 
Heer, U bent mijn waarheid, 
de vrede van mijn hart. 
En niets in dit leven 
zal ons scheiden Heer. 
Zo weet ik mij veilig, 
want uw hand laat mij nooit los. 
Van wat ik misdaan heb, 
heeft U mij bevrijd. 
En in uw vergeving leef ik nu. 

 
4.Vader van het leven, 
ik geloof in U. 
Jezus de Verlosser, 
wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden, 
Geest van liefd’ en kracht, 
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U die via duizend wegen 
ons hier samen bracht. 
En op duizend wegen, 
zendt U ons weer uit, 
om het zaad te zijn van Gods rijk. 
 
Wetlezing 
 
Psalm 123 :1 en 2 (OB) 
1.Ik hef tot U, die in den hemel zit, 
Mijn ogen op, en bid;  
Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren,  
Om nooddruft te begeren,  
En 't oog der maagd is op haar vrouw geslagen,  
Om hulp of gunst te vragen;  
Zo slaan wij 't oog op onzen HEER', tot Hij  
Ook ons genadig zij.  
 
2.Geef ons genâ, geef ons genâ, o HEER',  
En red ons tot Uw eer; 
Wij zijn reeds moe van al de schamp're woorden,  
Die wij van smaders hoorden;  
Ons treurig hart is moe van al het spotten, 
En 't honend samenrotten  
Der hovaardij, die need'rigen veracht,  
En weelderig belacht.  
 
Gebed 
 
Bijbellezing: 2 Korinthe 5 :9 -21 
 
Kindermoment: Opwek. Kids 213  
Ik neem even de tijd  
om met U te praten, 
even met U alleen. 
Ik neem even de tijd  
om bij U te zijn, Heer, 
niemand om me heen. 

  
Ik neem even de tijd 
om naar U te luist'ren 
en stil te zijn voor U. 
Ik neem even de tijd  
om uw stem te horen, 
Heer, ik luister nu. 

  
Refrein: 
Spreek Heer, ik luister, 
uw dienstknecht hoort. 
Spreek Heer, ik luister, 
ik luister naar uw Woord. 

  
Ik neem even de tijd,  
ik wil U aanbidden, 
God van liefde en trouw. 
Ik neem even de tijd, 

omdat ik wil zeggen 
dat ik van U hou. 
  
Ik neem even de tijd  
om uw Woord te lezen 
dat U gegeven heeft. 
Ik neem even de tijd  
zodat U kunt spreken 
door uw Woord dat leven geeft. 
  
(Refrein) 
  
U neemt altijd de tijd 
om naar mij te luist'ren, 
er gaat nooit een moment voorbij 
dat U even geen tijd heeft 
want op elk moment, Heer, 
staat U klaar voor mij. 
  
(Refrein 2x) 

 
 Psalm 86 :3 en 6 (OB) 
 3.HEER', door goedheid aangedreven,  
    Zijt Gij mild in 't schuldvergeven.  
    Wie U aanroept in den nood,  
    Vindt Uw gunst oneindig groot.  
    HEER', neem mijn gebed ter oren;  
    Wil naar mijne smeking horen;  
    Merk naar Uw goedgunstigheên,  
    Op de stem van mijn gebeên.  
 
 6.Leer mij naar Uw wil te hand'len,  
    'k Zal dan in Uw waarheid wand'len;  
    Neig mijn hart, en voeg het saâm,  
    Tot de vrees van Uwen Naam. 
    HEER', mijn God, ik zal U loven,  
    Heffen 't ganse hart naar boven;  
   'k Zal Uw Naam en majesteit  
    Eren tot in eeuwigheid. 
 
 Preek: 2 Korinthe 5 :10 
 
 OTH. 220 :1,2,3 en 4  
 1.Wij blijven geloven dat onder miljoenen, 

de Heer van de schepping een plan met ons 
heeft, 
waarin zich zijn heil en mijn twijfels 
verzoenen 
en dat aan elk leven betekenis geeft. 
  
2.En ook dat zijn boodschap de mens kan 
bevrijden 
hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd, 
nog steeds kan vertroosten, verlichten, 
bevrijden, 

           wanneer hier de levensbaan uitzichtloos lijkt. 
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3.En dat Hij ons telkens de durf wil geven, 
ook nu in een wereld van steen en metaal, 
om buiten onszelf voor de ander te leven; 
ons kleine begin van zijn groot ideaal. 

  
4.Dat werkelijkheid wordt als het oog van de 
volken 
zich niet meer vergeefs naar de horizon richt 
en 't morgenrood rijst dat zijn komst met de 
wolken 
verkondigt in duizenden kleuren van licht. 
 

Dankgebed en voorbede 
 
Collecten: 
1e Stichting Ontmoeting Harderwijk 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Opwek. 818 (Op die dag) 
Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus. 
Eenmaal heelt U iedere wond, 
heel de oude wereld verdwijnt; 
de pijn voorbij. 
 
Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus. 
Eenmaal zal het duidelijk zijn, 
alle zorg en wanhoop verdwijnt; 
de angst voorbij. 
 
Refrein: 
Op die dag, in de hemel, 
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn, 
dan zijn wij bij Jezus 
en klinkt het overwinningslied. 
 
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus, 
kan genade heerlijker zijn? 
En U maakt ons anders en nieuw, 
op die dag. 
 
Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus. 
Eenmaal is het vechten voorbij, 
dan zien we uw macht en uw pracht, 
op die dag. 
 
(Refrein 2x) 
 
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus, 
kan genade heerlijker zijn? 
En U maakt ons anders en nieuw. 
Ja, U maakt ons anders en nieuw. 
U maakt ons anders en nieuw 
op die dag. 
 
(Refrein) 
 
En klinkt het overwinningslied. 

 Zegen : Zingen het Amenlied  
Gezang 456 :3 (LB1973) 
3.Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


