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  LIEDERENBLAD 
Liturgie zondagavond 5 februari 2023 
Aanvang van deze dienst is 18.30 uur 
Organist: Adriaan 
Voorganger in deze dienst is ds. G. de Kok 
 
Thema: “ Gods zorg en onze schat” 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Zingen: Psalm 65 :1 en 6 (OB) 
1.De lofzang klimt uit Sions zalen  
Tot U met stil ontzag;  
Daar zal men U, o God, betalen, 
Geloften, dag bij dag;  
Gij hoort hen, die Uw heil verwachten, 
O, Hoorder der gebeên; 
Dies zullen allerlei geslachten, 
Ootmoedig tot U treên.  
 
6.Gij geeft, dat d' uitgang van den morgen  
En van den avond juicht,  
En dat men U voor al Uw zorgen  
Ootmoedig dank betuigt. 
Het land bezoekt Gij met Uw zegen,  
En, door U droog gemaakt,  
Verrijkt Gij 't groot'lijks weer met regen,  
Die tot den wortel raakt.  
 
Stil  gebed 
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen: Gezang 428 :1 en 3 (LB1973) 
1.Jezus, mijn verblijden, 
voor mijn hart de weide, 
waar het vrede vindt, 
't hart dat in verlangen 
naar U is bevangen, 
dat U zo bemint. 
Lam, o kom, mijn Bruidegom. 
Buiten U is niets op aarde 
zo beminnenswaardig. 
 
3.Wat gij ook aan schatten, 
wereld, moogt bevatten, 
Jezus is mijn lust. 
Ach, wat zou ik wensen 
eer en hoop der mensen, 
elders is mijn rust. 
Smaad en nood en kruis en dood 
zal mij, wat ik ook moet lijden, 
niet van Jezus scheiden. 

 
Geloofsbelijdenis (staande) 
 
 

Zingende gezegend 40  
1. God dank. Er is een koning 
die zorgt voor al wat leeft 
die zwaluwen een woning 
de vogels voedsel geeft 
die als de sneeuw weer smelt 
doet groeien, doet ontluiken 
doet bloeien: bomen, struiken 
de bloemen op het veld 

 
2. Gelooft dat God u hoorde, 
dat overbodig is 
te bidden met veel woorden –  
God weet wat nodig, 
Zoek eerst zijn koninkrijk! 
Zou God u dan niet kleden? 
Gij zijt reeds hier en heden 
meer dan een koning rijk! 

 
3. Wat zouden wij dan klagen de lange lieve 
dag 
en duizend vragen vragen 
en roepen wee en ach! 
Vindt gij uzelf te klein? 
Wie zou het zover brengen 
zijn lengte te verlengen 
door lang bezorgd te zijn? 

 
4. Laat liever vrolijk zingen 
een lied, een nieuw gezang 
om al wat wij ontvingen 
ons hele leven lang 
God zorgt voor goede vrucht 
wij weten van geen zaaien 
wij eten zonder maaien 
als vogels in de lucht. 

 
Gebed  

 
 Bijbellezing: Mattheus 6 :19-34 (NBV) 
 
 Zingen: Psalm 37 :2 en 8 (NB) 
 2.Verlustig u, mijn  ziel, in God den Here. 

Hij maakt het wel voor wie op Hem 
vertrouwt. 

   De Heer vervult uw diepste zielsbegeren. 
   Wentel op Hem al wat uw weg benauwt. 
   Uw recht zal eenmaal helder triomferen, 
   zoals het middaglicht zijn intocht houdt. 
  

8.Wie Hem behaagt, behoedt Hij op zijn 
wegen. 
Hij houdt hem vast, dat hij zijn voet niet 
stoot. 

   Zo oud ik werd, kwam ik geen vrome tegen 
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  LIEDERENBLAD 
dien God verliet, geen kind dat zocht naar brood. 
Wie mild leent is nooddruftigen ten zegen, 
zijn nageslacht is God een gunstgenoot. 
 
Verkondiging: “Gods zorg en onze schat” 
 
Zingen: ELB. 58  
1.Zoekt eerst het Koninkrijk van God 
en zijn gerechtigheid 
en dit alles krijgt u bovendien. 
Hallelu, halleluja. 
 
Refrein 
Halleluja, halleluja, 
Halleluja, hallelu, halleluja. 
 
2.Men kan niet leven van brood alleen, 
maar van ieder woord, 
dat door de HEER gesproken wordt. 
Hallelu, Halleluja. 
 
Refrein 
 
3.Bidt en u zal gegeven zijn, 
Zoekt en gij zult het zien. 
Klopt en de deur zal voor u opengaan. 
Hallelu, Halleluja. 
 
Refrein 
Halleluja, halleluja, 
Halleluja, hallelu, halleluja. 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Collecte: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Zingen: Psalm 118 :9 en 10 (NB) 
9.Dit is de dag, die God deed rijzen, 
juicht nu met ons en weest verblijd. 
O God, geef thans uw gunstbewijzen, 
geef thans het heil door ons verbeid. 
Gezegend zij de grote koning 
die tot ons komt in 's Heren naam. 
Wij zeegnen u uit 's Heren woning, 
wij zegenen u al tezaam. 
 
10.De Heer is God, zijn gunst verheugde 
ons oog en hart met vrolijk licht. 
Nu worde 't offer onzer vreugde 
op zijn altaren aangericht. 
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen, 
o God, U roemen wijd en zijd. 
 

Laat aller lof ten hemel rijzen; 
Gods liefde duurt in eeuwigheid. 
 
Zegen : beantwoord met het zingen van  
Gezang 456 :3 (LB1973) 
3.Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 


