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  LIEDERENBLAD 
Liturgie zondagavond 12 februari 2023 
Aanvang van deze dienst is 18.30 uur 
Organist: Anton 
Viering en dankzegging H.A 
Voorganger in deze dienst is ds. R.J. Kranen 
 
Thema:  “Hongeren en dorsten” 
 
Intochtslied: Psalm 42:1,3 (LB1973) 
1.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? 

 
3.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 
dikwijls aan de dood ontheven. 
 

Stilgebed, Votum en groet 

 

Zingen (verootmoediging): Gezang 463:1  
O Heer die onze Vader zijt, 
vergeef ons onze schuld. 
Wijs ons de weg der zaligheid, 
en laat ons hart, door U geleid, 
met liefde zijn vervuld. 

 

Genadeverkondiging 

 

Zingen: ELB 7a:1,2,3 “De Heer is mijn Herder” 
1.De HEER is mijn herder en geen ding 
ontbreekt mij naar zijn wil. 
Hij schenkt mij rust in grazig land, 
Aan waat’ren klaar en stil. 

 
2.Hij is het die mijn ziel verkwikt 
en die mijn schreden leidt 
in rechte sporen, om de eer 
zijns Naam in eeuwigheid. 
 
3.Al ga ik door een duister dal, 
ik vrees geen kwaad, want Gij 
zijt altijd met mij en uw stok 

en staf vertroosten mij. 

 

Gebed bij de opening van de Bijbel  

 

Schriftlezing: Psalm 42 - Gelezen door Arie 

Bronkhorst 

 

Zingen: Psalm 43:4,5 (LB1973) 
4.Dan ga ik op tot uw altaren, 
tot U, o bron van zaligheid. 
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren 
en dankbaar ruisen alle snaren 
voor U die al mijn vreugde zijt 
en eindloos mij verblijdt. 
 
5.Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen, 
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer? 
Vertrouw op 's Heren welbehagen. 
Hij doet weldra de morgen dagen. 
Ja, ik zal zingen tot zijn eer: 
mijn redder is de Heer. 

 

Verkondiging 

 

Zingen: Gezang 463:3,4,5 (LB1973) 
3.O vrede van Tiberias, 
o heuvels in het rond, 
waar Jezus in het zachte gras 
de mensen liefhad en genas, 
en in hun midden stond. 
 
4.Leg Heer uw stille dauw van rust 
op onze duisternis. 
Neem van ons hart de vrees, de lust, 
en maak ons innerlijk bewust 
hoe schoon uw vrede is. 
 
5.Dat ons geen drift en pijn verblindt, 
geen hartstocht ons verwart. 
Maak Gij ons rein en welgezind, 
en spreek tot ons in vuur en wind, 
o stille stem in 't hart. 

 

Onderwijzing 

 

Zingen Geloofsbelijdenis: ELB 274a 
Ik geloof in God de Vader, de almachtige, Schepper 
des Hemels en der aarde; En in Jezus Christus, zijn 
eniggeboren zoon, onze Here, die ontvangen is van 
de Heil'ge Geest, geboren uit de maagd Maria, die 
geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, 
gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten 
derden dage wederom opgestaan van de doden, 
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, 
des almachtigen Vaders. Vanwaar Hij komen zal om 
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  LIEDERENBLAD 
te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in 
de Heilige Geest; ik geloof ene heilige, algemene, 
christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; de 
vergeving der zonden, wederopstanding des vleses 
en een eeuwig leven. Amen. 
 

Gebed 

 

Zingen: Gezang 51 (LB1973) 

Ondertussen wordt de tafel in gereedheid 

gebracht... 

 
1.Lieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik kom,- 
want mijn leven is onder de macht gesteld 
van de Heer die mijn dagen en nachten telt 
en de Heer zegt 'kom' en ik kom. 
 
2.O mijn God, Gij zegt 'ga' en ik ga, 
Gij zegt 'ga' en ik ga, laat mij niet alleen, 
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij 
heen, 
wees de adem waaruit ik ontsta. 
 
3.Want o Heer, ik zeg 'kom' en Gij komt, 
ik zeg 'kom' en Gij komt en uw bloed wordt wijn 
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn 
en uw naam wordt een lied in mijn mond. 

 

Toebereiding van de tafel 

 

Nodiging: verheft de harten (sursum corda) 

 

Viering Heilig Avondmaal 

 

Zingen: ELB 7a:4 (bij tafel 1)  
4.Gij zijt het die mijn dis bereidt, 
voor ’t oog van wie mij krenkt, 
die zalft mijn hoofd en mij een kelk 
des overvloeiens schenkt. 
 

Zingen:  ELB 7a:5 (bij tafel 2) 
5.Zo zullen heil en goedheid groot 
mij volgen dag aan dag. 
En ik verkeer in ’s HEREN Huis, 
waar ‘k eeuwig wonen mag. 
 
Dankzegging 

 

Dienst der gebeden 

 

 
 

Inzameling der gaven 
 1e IZB 

2e Kerk en eredienst  
 
Slotlied (staande): Gez. 460:1,2,5 (LB1973) 
1Loof de Koning, heel mijn wezen, 
gij bestaat in zijn geduld, 
want uw leven is genezen 
en vergeven is uw schuld. 
Loof de Koning, loof de Koning, 
tot gij Hem ontmoeten zult. 

 
2.Looft Hem als uw vaad'ren deden, 
eigent u zijn liefde toe, 
want Hij bergt u in zijn vrede, 
zegenend wordt Hij niet moe. 
Looft uw Vader, looft uw Vader, 
tot uw laatste adem toe. 

 
5.Engelen, zingt ja en amen 
met de Koning oog in oog! 
Zon en maan, buigt u tezamen 
en gij sterren hemelhoog! 
Looft uw Schepper, looft uw Schepper, 
looft Hem, die het al bewoog! 

 
Zegen 

 

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

 


