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  LIEDERENBLAD 
Liturgie zondagmorgen 26 februari 2023 
09.30 uur:  Visnet Harderwijk 
Organist Kees 
Voorganger: ds. J.D.J. ten Voorde 
 
Thema:  
 
Welkom/ afkondigingen 
 

Zingen: Lied 919 :1 en 4 (LB2013) 
1.Gij die alle sterren houdt 
in uw hand gevangen, 
Here God, hoe duizendvoud 
wekt Gij ons verlangen! 
Ach, ons hart is verward, 
leer het op uw lichte 
hoge rijk zich richten. 
  
4.Christus, stille vaste ster, 
o Gij licht der lichten, 
waarnaar wij van her en der 
onze schreden richten, 
geef ons moed; 't is ons goed 
U te zien, Getrouwe, 
uw hoog rijk te aanschouwen. 
 
Stil gebed 
 
Votum en Groet 
 
Lofprijzing: Opwek.399 
Vader God, ik vraag me af, 
hoe ik ooit heb geleefd 
zonder te weten dat uw vaderhart 
al zolang om mij geeft. 
Maar nu ben ik uw kind, 
nu mag ik wonen in uw huisgezin 
en ik zal nooit meer eenzaam zijn, 
want, Vader, U bent altijd bij mij. 

  
Heer, ik wil U prijzen. 
Heer, ik wil U prijzen. 
Heer, ik wil U prijzen. 
zolang ik leef. 
Heer, ik wil U prijzen. 
Heer, ik wil U prijzen. 
Heer, ik wil U prijzen. 
zolang ik leef. 
 

Zingen: OTH. 394 (2015) 
In de hemel is de Heer 
En Zijn glans is als kristal 
Hij is de Heilige van God 
En Hij heerst over‘t heelal 
 

Er is kracht  in Zijn Woord 
Als de water’n bruist Zijn stem! 
Als de zon op de zee zo blauw 
Zo is de rijkdom van Zijn trouw 
 
En aan U alle macht 
Alle heerlijkheid en kracht 
En aan U is de eer 
En de lof, want U regeert!! 
U regeert  
 
Miljoenen in gereedheid 
Staan de engelen om Zijn troon 
Verbijsterend Zijn sieraad 
En de schoonheid van Zijn kroon 
 
Er is kracht in zijn woord, 
Als de waat’ren bruist Zijn stem 
Als de zon op de zee zo blauw 
Zo is de rijkdom van Zijn trouw 
 
En aan U alle macht  ) 
Alle heerlijk en kracht  )2x 
En aan U alle eer  ) 
En de lof want U regeert! ) 
 
U regeert in onze harten, ) 
U regeert over het heelal, ) 
U regeert in on leven,  )2x 
U regeert overall!  ) 
 
Er is kracht in zijn woord, 
Als de waat’ren bruist Zijn stem 
Als de zon op de zee zo blauw 
Zo is de rijkdom van Zijn trouw 
 
En aan U alle macht  ) 
Alle heerlijkheid en kracht )3x 
En aan U is de eer  ) 
En de lof, want U regeert!! ) 
U regeert  
 
Leefregel 
 
Zingen: Opwek. 790 (God is mijn herder) 
God is mijn Herder, die mij weidt 
In groene velden vind ik rust 
Hij gaat mij voor naar stille wateren 
Zijn goedheid verkwikt mijn ziel 
 
Refrein: 
Heer, ik vertrouw op U alleen 
Heer, ik vertrouw op U alleen 
Want Uw trouw en goedheid volgen mij 
Genade leidt mij naar huis 
 
Hij leidt mijn voeten in het spoor 
Van recht en waarheid, tot Zijn eer 
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Hij zalft mijn hoofd en schenkt mijn beker vol 
Een feestmaal staat voor mij klaar 
 
Refrein:  
Heer, ik vertrouw op U alleen 
Heer, ik vertrouw op U alleen 
Want Uw trouw en goedheid volgen mij 
Genade leidt mij naar huis 
 
Al moet ik door een donker dal 
Ook dan vrees ik de boze niet 
Want U bent bij mij en Uw stok en staf 
Vertroosten mij steeds opnieuw 
 
Refrein: 2x 
 
Want Uw trouw en goedheid volgen mij 
Genade leidt mij naar huis 
Genade leidt mij naar huis 
 

Gebed 

 

Bijbellezing: Psalm 23 en Joh.10 :7-15 (NBV) 
 
Kindermoment  
 
Gezang 14 :1,2 en 5 (LB1973) 
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 waatren der rust. 

  
2.De Heer is mijn Herder! 
Hij waakt voor mijn ziel, 
Hij brengt mij op wegen 
van goedheid en zegen, 
Hij schraagt me als ik wankel, 
Hij draagt me als ik viel. 
 
5.De Heer is mijn Herder! 
Hem blijf ik gewijd! 
'k Zal immer verkeren 
in 't huis mijnes Heren: 
zo kroont met haar zegen 
zijn liefde me altijd. 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Opwek. 770 (Ik zal er zijn) 
1.Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

2.Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

3.De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn 
naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

Refrein                                                                                                                              
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

4.O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn 
Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of 
pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

Refrein   2x 
 

 Collecten: -  
1e Werk van diaconie 
2e Kerk en eredienst 

 3e Duurzame kerk 

 

Zingen: OTH  350 (2015) (Ga nu heen..) 
1.Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden samen met elkaar. 
Aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk, 
wil u daaraan geven, daar bent u Gods kerk. 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 

 
2.Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden samen met elkaar. 
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis, 

   dan is vanaf heden Christus bij u thuis. 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 

 

Zegen 

 

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

 
 
 
  


