
 
 

 
 

 1 

  LIEDERENBLAD 
Liturgie zondagmorgen 19 februari 2023 
09.30 uur:  Visnet Harderwijk 
Organist Kees 
Voorganger: ds. J.C. Oosterwijk (Wezep) 
 
Thema:  
 
Welkom/ afkondigingen 
 

Zingen: Psalm 84 (Wat hou ik van uw huis) 
1.Wat hou ik van uw huis, 
HEER van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen naar 
de binnenpleinen van de HEER. 
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, 
zo’n blijvende schreeuw om de levende God. 
 
2.Een vogel is er thuis, 
HEER van de hemelse legers. 
Een zwaluw voedt haar jongen op 
bij U onder de pannen, God. 
Wonen bij U is een zegen, 
zo’n blijvende kans 
om te zingen voor U. 
 
3.Gelukkig wie naar U 
vol van verlangen op weg zijn. 
Zelfs in het dorre bomendal 
zien zij een bron en regenval, 
gaan ze van zegen tot zegen, 
naar God die verschijnt 
in zijn heilige stad. 
 
4.Ach hoor en kijk naar mij, 
HEER van de hemelse legers. 
Ja liever één dag dichtbij U 
dan duizend dagen zonder U. 
Liever bij U aan de drempel, 
dan binnen te zijn in een duistere tent. 
 
5.De HEER beveiligt ons, 
eer en geluk zal Hij geven. 
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd 
aan mensen, eerlijk onderweg. 
HEER van de hemelse legers, 
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. 
Wat hou ik van uw huis. 
 
Stil gebed 
 
Votum en Groet 
 
Zingen: Opwek. 798 (Houd vol) 
Wij zijn het volk van God 
Wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar 
Een leven lang te gast 
Er ligt een hemels vaderland voor ons klaar 

Houd vol, houd vol 
Hij laat niet los 

 
Het is een zegetocht 
Van heiligen en twijfelaars bij elkaar 
Maar kijk, wij lopen nog 
Wij lopen wat God heeft beloofd achterna 

 
Houd vol, houd vol 
Hij laat niet los 

 
Refrein: 
God is voor ons, God is naast ons 
God is altijd om ons heen 
Laat maar komen wat hierna komt 
Want Hij laat ons nooit alleen 
 
En nu wij zijn omringd 
Door zoveel helden die ons voor zijn gegaan 
Nu geven wij niet op 
Het zijn de schouders waarop wij mogen 
staan 
 
Houd vol, houd vol 
Hij laat niet los 

 
Refrein: 
 
Zingen: Opwek. 551 (Ik zie uit naar die dag) 
Ik zie uit naar de dag  
die straks komen zal, 
als Jezus komt  
en we horen de klank  
van bazuingeschal,  
als Jezus komt. 
Zie, Hij komt dan op de wolken  
met heerlijkheid en eer 
en dan buigen alle volken 
met eerbied voor Hem neer. 
  
En we zingen:  
Heilig, heilig, heilig is de Heer, 
heilig, heilig, heilig is de Heer. 
En we zingen: 
heilig, heilig, heilig is de Heer, 
de Almachtige, 
die was en is en komt. 
  
Ik zie uit naar de dag 
die straks komen zal 
als Jezus komt 
en we horen de klank  
van bazuingeschal, 
als Jezus komt. 
Een nieuwe hemel en een aarde 
zonder ziekte, zonder pijn, 
zonder honger, zonder oorlog, 
wat heerlijk zal dat zijn. 
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En we zingen:  
Heilig, heilig, heilig is de Heer, 
heilig, heilig, heilig is de Heer. 
En we zingen: 
heilig, heilig, heilig is de Heer, 
de Almachtige, 
die was en is en komt. 

  
Maar ik weet dat die dag 
die straks komen zal, 
niet eerder komt 
en ik weet dat de klank  
van bazuingeschal,  
niet eerder komt, 
voordat alle mensen weten 
wat Jezus heeft gedaan. 
Daarom gaf Hij ons de opdracht 
de wereld in te gaan. 

  
En we zingen:    ) 
Jezus, Jezus, Jezus is de Heer, ) 
Jezus, Jezus, Jezus is de Heer. ) 
En we zingen:    )2X 
Jezus, Jezus, Jezus is de Heer, ) 
de Almachtige,    ) 
die was en is en komt.   ) 
 
Leefregel  
 
Zingen: Gez. 285 (Geef vrede, Heer, geef vrede) 
1.Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de wereld wil slechts strijd. 
Al wordt het recht beleden, 
de sterkste wint het pleit. 
Het onrecht heerst op aarde, 
de leugen triomfeert, 
ontluistert elke waarde, 
o red ons, sterke Heer. 

  
2.Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de aarde wacht zo lang, 
er wordt zo veel geleden, 
de mensen zijn zo bang, 
de toekomst is zo duister 
en ons geloof zo klein; 
o Jezus Christus, luister 
en laat ons niet alleen! 

  
3.Geef vrede, Heer, geef vrede, 
Gij die de vrede zijt, 
die voor ons hebt geleden, 
gestreden onze strijd, 
opdat wij zouden leven 
bevrijd van angst en pijn, 
de mensen blijdschap geven 
en vredestichters zijn. 

  
4.Geef vrede, Heer, geef vrede, 
bekeer ons felle hart. 
Deel ons uw liefde mede, 
die onze boosheid tart, 
die onze mond leert spreken 
en onze handen leidt. 
Maak ons een levend teken: 
uw vrede wint de strijd! 

 
Gebed bij de opening van de Bijbel  

 
 Bijbellezing: Genesis 4 :1-16 
   Lukas 21 :1-4 
 
 Zingen: Psalm 133 :1,2 en 3 (NB) 
 1.Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen 
   van 't zelfde huis als broeders samenwonen. 
   Een liefdeband houdt hen tezaam. 
   De zegen van Gods hoog verheven naam 
   daalt op hen neer vol zoete tederheid, 
   als olie die den priester wijdt. 
 

2.Als olie die Aarons baard en kleren 
   met geur doordringt, zo is de gunst des Heren 
   voor wie eendrachtig samen zijn. 
   Als dauw is het, die ligt zo mild en rein 
   op Hermons top en daalt op Sion neer. 
   't Wordt al een tuin voor God den Heer. 
 

3.Jeruzalem! Hier geeft de Heer zijn zegen, 
hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil 
verkregen 

   en leven tot in eeuwigheid 
 

Kinderen komen naar voren  
 
 Kinderlied Opwek. 733 (Tien duizend..)  

De zon komt op, maakt de morgen 
wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Refrein: 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige 
Naam. 

 
Heer, vol geduld toont U ons Uw 
liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is 
zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 
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tienduizend redenen tot 
dankbaarheid. 
 
(Refrein) 
 
En op die dag, als mijn kracht 
vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven 
zingen; 
tienduizend jaar en tot in 
eeuwigheid. 
 
(Refrein 2x) 
 
Verheerlijk zijn heilige naam.(2x) 
 
Verkondiging 

  
Zingen: Gez. 172 (Een mens te zijn op aarde) 

1.Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is leven van genade 
buiten de eeuwigheid, 
is leven van de woorden 
die opgeschreven staan 
en net als Jezus worden 
die 't ons heeft voorgedaan. 
  
2.Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is komen uit het water 
en staan in de woestijn, 
geen god onder de goden, 
geen engel en geen dier, 
een levende, een dode, 
een mens in wind en vuur. 
  
3.Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de dood aanvaarden, 
de vrede en de strijd, 
de dagen en de nachten, 
de honger en de dorst, 
de vragen en de angsten, 
de kommer en de koorts. 
  
4.Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden 
die naar het leven leidt; 
de mensen niet verlaten, 
Gods woord zijn toegedaan, 
dat is op deze aarde 
de duivel wederstaan. 

 
Dankgebed 

  
Collecte  
1e Noodhulp aardbeving Turkije en Syrië  
2e Kerk en eredienst 

 
Slotlied : Opwek. 404 (Wij gaan op weg) 
Wij gaan op weg met brandend hart, 
met een gebed bij elke stap. 
Het lied van hoop klinkt door de landen, 
zingend van de nieuwe dag. 
  
Tweeduizend jaar - en dag en nacht 
brandt deze vlam, verlicht ons land. 
Mensen wachten, harten smachten 
naar een liefde die verwarmt. 
  
Refrein: 
Laat de vlam weer branden, 
als een helder baken; 
als heraut van 't morgenuur. 
Laat het lied weer sprank'len, 
laat de liefde branden, 
als een vuur, als een vuur. 
  
De liefde roept, de waarheid spreekt; 
dat is de kracht waarmee wij gaan, 
om hen die vallen, hen die wank'len 
op te vangen in uw naam. 

 
 Zegen: beantwoord met gez. 456 :3  

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

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


