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  LIEDERENBLAD 
Liturgie zondagavond 19 februari 2023 
Aanvang van deze dienst is 18.30 uur 
Organist: Thom L 
Voorganger in deze dienst is ds. T. Schutte 
 
Thema:   
 

Aanvangslied: 412 :1 en 3 (NLB2013) 
1.Wij loven U, o God, belijden U als Heer. 
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer. 
U zingen alle heem'len, serafs, machten, tronen, 
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen: 
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen, 
wiens grootheid aard' en hemel heerlijk openbaren! 

 
3.U, Vader, U zij lof op een verhoogde troon! 
Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon. 
Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven, 
ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven. 
U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde; 
U looft wat loven kan, in hemel en op aarde! 
 

Stilgebed, Votum en groet 

 

Zingen. Psalm 121 :1 en 2 (NLB2013) 
1.Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn HERE, die 
dit alles heeft geschapen. 
Mijn herder zal niet slapen. 
  
2.Uw wankle voeten zet Hij vast, 
als gij geen uitkomst ziet: 
uw wachter sluimert niet! 
Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
Hij wil, als steeds voor dezen, 
Israëls wachter wezen. 

 

Gebed 

 

Geloofsbelijdenis 

 

Zingen: ELB 343 (Heer onze God hoe..) 
1.Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam, 
die U ons noemt door sterren, zon en maan. 
Hemel en aarde spreken wijd en zijd, 
tonen het wonder van uw heerlijkheid. 
 
2.Heer, onze God, die aard' en hemel schiep, 
zeeën en land met macht te voorschijn riep' 
wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt 
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt? 
 

3.U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. 
U geeft ons Heer, verlossing door zijn bloed. 
U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid: 
leven om Jezus' wil in eeuwigheid! 

 
4.Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, 
dat in ons zingt met eindeloos refrein. 
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan: 
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam! 

 

Bijbellezing: Psalm 23 

 

Zingen: Psalm 23 :1 en 2 (NLB2013) 
 1.Ik wil van God als van mijn Herder spreken. 

Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken. 
Groen is het land waarin Hij mij doet komen, 
fris is de bron die Hij voor mij doet stromen. 
Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen, 
opdat ik Hem zal prijzen om zijn zegen. 

  
2.Zelfs door een dal van diepe duisternissen 
waar ik het licht der levenden moet missen, 
vrees ik geen kwaad, want Gij zijt aan mijn 
zijde 
met stok en staf, tot troost en tot geleide. 
Onder het oog van hen die mij verraden 
richt Gij mij toe het nachtmaal der genade. 

 

Verkondiging 

 

Zingen: Lied 23b (NLB2013)  
 1.De Heer is mijn herder! 

’k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan wat’ren der rust. 

  
2.De Heer is mijn herder! 
Hij waakt voor mijn ziel, 
Hij brengt mij op wegen 
van goedheid en zegen, 
Hij schraagt m’als ik wankel, 
Hij draagt m’als ik viel. 

  
3.De Heer is mijn herder! 
Al dreigt ook het graf 
geen kwaad zal ik vrezen, 
Gij zult bij mij wezen; 
o Heer, mij vertroosten 
uw stok en uw staf! 

 
Dankgebed en voorbeden 
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  LIEDERENBLAD 
Inzameling der gaven 
1e Noodhulp Syrië  
2e Kerk en eredienst  
 
Zingen: Lied 905 :1 en 4 (NLB2013)                             
1.Wie zich door God alleen laat leiden 
Enkel van Hem zijn heil verwacht 
Weet Hem nabij ook in de tijden 
Die dreigend zwart zijn als de nacht. 
Want wie op God alleen vertrouwt, 
Heeft nooit op zand zijn huis gebouwd. 

4.Zing maar en bid en ga Gods wegen 
Doe wat uw hand vindt om te doen. 
Weet dat de hemel zelf u zegent 
U brengt naar weiden fris en groen. 
Wie zich op God alleen verlaat 
Weet dat Hij altijd met ons gaat. 

Zegen 

 

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


