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  LIEDERENBLAD 
Liturgie zondagavond 26 februari 2023 
Leerdienst  
Aanvang van deze dienst is 18.30 uur 
Organist: Anton 
Voorganger in deze dienst is ds. R.J. Kranen 
 
Thema:  “God, mag ik U iets vragen? 
Waarom zorgt U er niet gewoon voor dat iedereen 
in U gelooft?” 
 

Aanvangslied: Psalm 47 :1 en 4 (OB) 
Juicht, o volken, juicht,  
Handklapt, en betuigt   
Onzen God uw vreugd.  
Weest te zaâm verheugd;  
Zingt des Hoogsten eer;  
Buigt u voor Hem neer. 
Alles ducht Zijn kracht;  
Alles vreest Zijn macht;  
Zijne majasteit,  
Maakt haar heerlijkheid,  
Over 't rond der aard',  
Wijd en zijd vermaard. 

 
4.Zingt des Hoogsten eer' 
Opdat ieder leer', 
Hoe Hij heerst alom  
Over 't heidendom. 
Hoe Hij van Zijn troon  
Geeft Zijn rijksgeboôn,  
Daar het al voor bukt,  
Eed'len, gans verrukt,  
Nu hun 't Godd'lijk licht  
Straalt in 't aangezicht,  
Delen in ons lot,  
Eren Abrams God. 
 
Bemoediging en groet 

 

Inleiding op het thema: 

 

Zingen. Joh. de H. 89 (Heer onze God) 
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! 
 

 Gebed bij de opening van de Bijbel 
 

 Bijbellezing: Mattheus 22 :1-14 (NBV21) 

 

Vragen verzamelen 

  

Gezang 178 :1,4,6,9 en 10 (LB1973) 
1.Jezus, om uw lijden groot, 
om uw leven en uw dood 
die volbrengen 't recht van God, 
Kyrie eleison. 
 
4.Om het brood, Heer, dat Gij breekt, 
om de beker die Gij reikt, 
om de woorden die Gij spreekt, 
Kyrie eleison. 
 
6.Om het zwijgen, het geduld, 
waarmee Gij de wet vervult, 
als men vruchtloos zoekt naar schuld, 
Kyrie eleison. 
  
9.Om uw kruis, Heer, bidden wij, 
om de speerstoot in uw zij, 
ga aan onze schuld voorbij, 
Kyrie eleison. 
  
10.Heer, om uw vijf wonden rood, 
om uw onverdiende dood, 
smeken wij in onze nood, 
Kyrie eleison. 
 

Aantal Dia’s  

 

Verkondiging: 

 

Vragen ? 

 

Zingen: Joh. De H54  
1.Hoort, Jezus noodt u: 
komt tot het feest, 
komt, alle dingen zijn gereed. 
Voor arm en rijk is er plaats bereid, 
trek aan thans het bruiloftskleed. 
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Refrein: 
Elk die wil mag komen, 
gaat in de Koningszaal. 
O, zwakken en vermoeiden, 
daar 's plaats aan't Bruiloftsmaal. 

  
2.Hoort, Jezus noodt u: 
komt tot het feest, 
kom, o mijn vriend nog is het tijd, 
ga binnen blijf toch niet buiten staan, 
voor u is ook plaats bereid. 

  
Refrein: 
 
3.Hoort, Jezus noodt u: 
komt tot het feest, 
't licht straalt van ver u tegemoet, 
een ereplaats is voor elk bereid, 
die rein is door Jezus' bloed. 

  
Refrein: 
 
4.Hoort. Jezus noodt u: 
komt tot het feest, 
kom, arme zondaar stel niet uit, 
de Vader roept u een welkom toe, 
kom, neem nu een vast besluit. 

  
Refrein: 
Elk die wil mag komen, 
gaat in de Koningszaal. 
O, zwakken en vermoeiden, 
daar 's plaats aan't Bruiloftsmaal. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling der gaven 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst  
3e Duurzame kerk  
 
Zingen: Opwek. 124.(Ik bouw op U) 
Ik bouw op U, mijn Schild 
en mijn Verlosser. 
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. 
Sterk in uw kracht, 
gerust in uw bescherming. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
Sterk in uw kracht, 
gerust in uw bescherming. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 

  
Gelovend ga ik, 
eigen zwakheid voelend. 

En telkens meer 
moet ik uw kracht verstaan. 
Toch rijst in mij een lied 
van overwinning. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
Toch rijst in mij een lied 
van overwinning. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 

  
Ik bouw op U, mijn Schild 
en mijn Verlosser. 
Gij voert de strijd, 
de huld' is U gewijd. 
In 't laatste uur 
zal 'k zegevierend ingaan 
in rust met U 
die mij hebt voortgeleid. 
In 't laatste uur 
zal 'k zegevierend ingaan 
in rust met U 
die mij hebt voortgeleid. 
 

 

Zegen 

 

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


