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  LIEDERENBLAD 
Liturgie zondagmorgen 12 februari 2023 
09.30 uur:  Visnet Harderwijk 
Viering Heilig Avondmaal 
Organist Adriaan 
Voorganger: ds. Rob Kranen 
 

Thema: “Goed gemaakt”  
 
Welkom/ afkondigingen 
 

Zingen: Psalm 118 :1 en 14 (OB) 
1.Laat ieder 's HEEREN goedheid loven; 
Want goed is d' Oppermajesteit: 
Zijn goedheid gaat het al te boven;  
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid! 
Laat Isrel nu Gods goedheid loven, 
En zeggen; Roemt Gods majesteit; 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!'' 
 
14.Gij zijt mijn God, U zal ik loven, 
Verhogen Uwe majesteit. 
Mijn God, niets gaat Uw roem te boven; 
U prijz' ik tot in eeuwigheid. 
Laat ieder 's HEEREN goedheid loven, 
Want goed is d' Oppermajesteit: 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid! 
 
Stil gebed 
 
Votum en Groet 
 

Zingen: ELB 308 :1 en 2  
1.Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. 
Beproef me en zie wat niet is tot uw eer. 
Is soms de weg 
die 'k ga niet goed voor mij; 
Leid me op de eeuw'gen weg, 
Heer, maak mij vrij! 
 
2.O, Heer, heb dank, 'k mag toch de uwe zijn. 
Uw dierbaar bloed wast mij van zonden rein. 
Doop mij met vuur, 
opdat 'k mij niet meer schaam: 
'k Wil leven Heer, 
tot eer van uwe Naam. 
 
Genadeverkondiging  
 
Zingen: Gezang 457 : 1, 3 en 4 (LB1973)  
1.Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 

  
 

3.Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, 
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. 
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, 
één en al vuur en liefde en majesteit. 
  
4.Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 

 
 Gebed bij de opening van de Bijbel  
 
 Kinderen komen naar voren  
 
 Kinderlied ELB 435 (‘k heb Jezus nodig) 
 1.'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven. 

'k Heb Jezus nodig, dag aan dag, 
in m'n handel, in m'n wandel, 
in m'n slapen en ontwaken, 
'k heb Hem nodig, dag aan dag. 

 
2.'k Wil Jezus volgen, heel mijn leven, 
'k Wil Jezus volgen, dag aan dag 
in m'n handel, in m'n wandel, 
in m'n slapen en ontwaken, 
'k wil Hem volgen, dag aan dag. 

 
 Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
 Bijbellezing: Romeinen 2 :12-16 (NBV) 

en Romeinen 3 :10 -24 en 28 (NBV) 
 
 Gezang 451 :1,2 en 3 (LB1973) 

2.Alzo lief had God de wereld, 
dat Hij zijn geliefde Zoon 
voor de afgevallen wereld 
overgaf aan smaad en hoon. 
Ja, toen wij nog zondaars waren, 
schonk de Vader ons genâ, 
leed de Zoon op Golgotha, 
stierf voor ons, die zondaars waren: 
God is liefd', o englenstem, 
mensentong verheerlijkt Hem! 
  
3.Dat heet weergalooz' ontferming, 
dat genade, rijk en vrij! 
God schenkt redding en bescherming, 
aan verloornen, ook aan mij. 
Ja, wanneer mijn onvermogen, 
en mijn diep bederf mij smart, 
toont mij 't godlijk Vaderhart 
zijn verlossend mededogen: 
God is liefd', o englenstem, 
mensentong, verheerlijkt Hem! 

 
Verkondiging  

 
 



 
 

 
 

 2 

  LIEDERENBLAD 
Zingen: Opwek. 737 (Aan Uw tafel) 
U nodigt mij aan tafel,  
om dicht bij U te zijn; 
te proeven van het leven,  
dat U deelt door brood en wijn. 
U leidt mij in de stilte,  
ik volg U met ontzag: 
een plaats van rust waar ik  
U ontmoeten mag. 
 
U ziet mijn hart en leven,  
de onrust die verwart; 
mijn onbesproken vragen,  
die er leven in mijn hart. 
U kent al mijn gedachten,  
verbergen kan niet meer: 
 
in vertrouwen  
leg ik alles voor U neer. 
 
De beker in uw handen,  
neem ik vol liefde aan, 
uit handen die verwond zijn,  
waarin de tekens staan. 
Geen woorden meer van oordeel,  
genade onverdiend, 
die aan tafel  
wordt geproefd en wordt gezien. 
 
U deelt met mij de maaltijd,  
reikt mij verzoening aan. 
Uw liefde is nog groter dan  
de schuld die is voldaan. 
U toont mij uw genade,  
die werkzaam is in mij: 
door de kracht van uw genade ben ik vrij! 
Door de kracht van uw genade ben ik vrij! 
Onderwijzing 

Gebed  

Zingen: Gezang 51 (LB1973) 
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 

Nodigen  
 
 Zingen we: (Samen eten wij) 

Wij nemen aan de tafel plaats 
met ieder die gelooft. 
U maakt dat wij één lichaam zijn 
met Jezus als ons hoofd. 

 
Hier deelt U ons vrijgevig uit; 
het brood, de beker wijn. 
U breekt en schenkt Uzelf aan ons, 
wil onze maaltijd zijn. 

 
Samen eten wij, samen delen wij. 
Er is brood voor iedereen. 
Proef de liefde, wij zijn welkom. 
Hier aan tafel zijn wij één. 

 
Wij willen zoals Jezus zijn, 
veranderd naar Zijn beeld; 
een lichaam dat ruimhartig geeft, 
het goede leven deelt. 

 
Viering Heilig Avondmaal 

 
 Zingen: Gezang 451 :1 (LB1973) 

1.Alle roem is uitgesloten 
onverdiende zaligheên 
heb ik van mijn God genoten, 
'k roem in vrije gunst alleen! 
Ja, eer ik nog was geboren, 
eer Gods hand, die alles schiep, 
iets uit niet tot aanzijn riep, 
heeft zijn liefde mij verkoren: 
God is liefd', o englenstem, 
mensentong, verheerlijkt Hem! 

 
 Dienst der gebeden 
  

Collecte  
1e IZB 
2e Kerk en eredienst 

 
Slotlied : Gezang 257  
1Halleluja, eeuwig dank en ere, 
lof, aanbidding, wijsheid, kracht, 
word' op aard' en in de hemel, Here, 
voor uw liefd' U toegebracht! 
Vader, sla ons steeds in liefde gade; 
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade; 
uw gemeenschap, Geest van God, 
amen, zij ons eeuwig lot! 

 
 Zegen: beantwoord met gez. 456 :3  

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


