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  LIEDERENBLAD 
Liturgie zondagmorgen 5 februari 2023 
09.30 uur:  Visnet Harderwijk 
Voorganger: ds. Rob Kranen 
 

Thema: “Voor de kerk vandaag”  
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Zingen: Opwek. 815 (Vul dit huis) 
Vul dit huis met uw glorie. 
Vul dit huis met uw glorie.  
Vul dit huis met uw aanwezigheid. 
Want alles is door U  
en alles is tot U,  
openbaar aan ons uw heerlijkheid. 
 
Refrein: 
Heilig, heilig, heilig is de Heer.  
Jezus is Koning, breng hulde, geef Hem eer.  
 
Vul dit huis met uw glorie.  
Vul dit huis met uw glorie.  
Vul dit huis met uw aanwezigheid. 
Want alles is door U  
en alles is tot U,  
openbaar aan ons uw heerlijkheid. (Refrein 2x) 
 
Bridge: 
Jezus is Koning,  
breng hulde, geef Hem eer. 
 
Refrein (2x) 
 
Stil gebed 
 
Votum en Groet 
 
Zingen: Opw. 463 (Vader, daal nu..) 
Vader, daal nu met uw Geest neer 
op wie hopen op uw kracht. 
Vader, ga genezend rond, 
heel hen die verwond 
op uw liefde wachten. 
Vader, U kunt ons genezen, 
daarom bidden wij tot U: 
Kom en vul ons met uw vuur, 
heel ons in dit uur; 
Vader, wij verwachten U. 
 
Zingen: Psalm 136 :1,2,3,4 en 5 (OB)B38 
1.Looft den Heer’, want Hij is goed, 
looft Hem met een blij gemoed; 
want zijn gunst, alom verspreid, 
zal bestaan in eeuwigheid. 
 
 

2.Looft den groten God, wiens troon 
hoger rijst dan die der goôn; 
want zijn gunst, alom verspreid, 
zal bestaan in eeuwigheid. 
 
3.Looft der heren Opperheer; 
buigt u need’rig voor Hem neer; 
want zijn gunst, alom verspreid, 
zal bestaan in eeuwigheid. 
 
4.Looft Gods macht, die onbeperkt, 
gadeloze wond’ren werkt; 
want zijn gunst, alom verspreid, 
zal bestaan in eeuwigheid. 
 
5.Looft Gods wijsheid; door zijn woord 
bracht Hij al de heem’len voort; 
want zijn gunst, alom verspreid, 
zal bestaan in eeuwigheid. 
 
Wetlezing: 
 
Zingen: Joh. de Heer 94 (Heer ik kom tot U) 
Heer, ik kom tot U, 
hoor naar mijn gebed. 
Vergeef mijn zonden nu, 
en reinig mijn hart. 
 
Met uw liefde, Heer, 
kom mij tegemoet, 
nu ik mij tot U keer, 
en maak alles goed. 
 
Zie mij voor U staan, 
zondig en onrein. 
O Jezus, raak mij aan, 
van U wil ik zijn. 
 
Jezus, op uw Woord 
vestig ik mijn hoop. 
U leeft en U verhoort 
mijn bede tot U. 
 
Genadeverkondiging 

 

Zingen:Opwek.832 (Jezus overwinnaar) 
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. 
Want U bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstild  
door de klank van Uw stem. 
Alles buigt voor Koning Jezus. 
 
U bent de held die voor ons strijdt. 
U baant de weg van overwinning. 
Elke vijand vlucht,  
ieder bolwerk valt neer. 
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  LIEDERENBLAD 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
  
Refrein: 
Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht  
ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 
 
De duisternis licht op door U. 
De duivel is door U verslagen. 
Dood waar is je macht,  
waar is je prikkel gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven! 
 
De schepping knielt in diepst ontzag 
De hemel juicht voor onze Koning 
En de machten van de hel  
weten Wie er regeert: 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer (Refrein) 
   
Bridge: 
Naam boven alle namen  
  
Refrein (2x) 
  
Slot: 
Ongeëvenaarde kracht  
ligt in Uw grote Naam.  
Jezus, Overwinnaar!  
U bent Jezus, Overwinnaar!  
U bent Jezus, Overwinnaar!  
 
Gebed  
 
Kinderlied: Opwek. Kids 68 (Diep, diep, diep..) 
Diep, diep, diep als de zee. 
Hoog, hoog, hoog als de lucht. 
Wijd, wijd, wijd als het water blauw. 
Is Jezus' liefde voor jou en mij. 
't Is net zo diep, diep, diep als de zee. 
Hoog, hoog, hoog als de lucht. 
Wijd, wijd, wijd als het water blauw. 
Is Jezus' liefde voor jou. 
 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst  
 
1e Bijbellezing: Jesaja55 :1-3 (NBV) 

en Lukas 16 :1-13 (NBV) 

Zingen: Psalm 67 :1 en 3 (B38) OB 

God zij ons gunstig en genadig. 
Hij schenke ons 't gezegend licht 
dat overvloedig en gestadig 
straalt van zijn heilig aangezicht: 
opdat hier op aarde elk uw weg aanvaarde 

en tot U zich wend', 
zo, dat allerwegen ieder volk de zegen 
van uw heil erkent. 
 
De aarde heeft de vrucht gegeven, 
die door de hemel werd verwekt, 
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven 
waar God zijn hand houdt uitgestrekt. 
God is ons genegen, onze God geeft zegen, 
Hij die alles geeft, 
Hij zal zijn geprezen, Hem zal alles vrezen 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Gezang 409 :1,2,4 en 5 (LB1973) 
Laat ons de Heer lofzingen, 
juicht, al wie bij Hem hoort! 
Hij zal met trouw omringen 
wie steunen op zijn woord. 
Al moet ge hier ook dragen 
veel duisternis en dood, 
gij hoeft niet te versagen, 
Hij redt uit alle nood 
 
God heeft u uitverkoren 
en uw geloof gebouwd, 
Hij heeft een eed gezworen 
aan elk die Hem vertrouwt: 
dat Hij hen zal omgeven 
met sterkte als een wal, 
dat Hij wie met Hem leven 
de zege schenken zal. 
 
Daarom dan niet versagen, 
maar moedig verder gaan! 
De Heer doet redding dagen, 
Hij trok uw lot zich aan. 
Wie lijdt, - God zal het merken, 
't is alles Hem bekend; 
Hij zal zijn kind'ren sterken 
met woord en sakrament. 
 
Daarom lof zij de Here, 
in wie ons heil bestaat, 
Hem die ons toe wou keren 
zijn liefelijk gelaat. 
Hij moge ons behoeden, 
elkander toegewijd, 
en schenke ons al 't goede 
nu en in eeuwigheid. 
 
Dienst der gebeden 
  

Tijdens de inzameling filmpje  
Gezang 51 laten zien/horen 
https://youtu.be/avxcanlhGgE (STAAT OP NAS) 



 
 

 
 

 3 

  LIEDERENBLAD 
Daarna orgelspel (zou mooi zijn als er nog even 
op Gezang 51 wordt geïmproviseerd...) 
 
Collecte -) 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied : ELB.413 (Lichtstad..) 
Lichtstad met uw paarlen poorten, 
wond're stad zo hoog gebouwd, 
nimmer heeft men op deez aarde, 
ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 
Refrein:  
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
luist'ren naar Zijn liefdesstem, 
daar geen rouw meer en geen tranen 
in het nieuw Jeruzalem. 
 
Heilig oord vol licht en glorie, 
waar de boom des levens bloeit 
en de stroom van levend water 
door de gouden Godsstad vloeit: (Refrein) 
 
Schoon tehuis voor moede pelgrims, 
komend uit de zandwoestijn, 
waar zij rusten van hun werken 
bij de springende fontein. (Refrein)  
 
Wat een vreugde zal dat wezen 
straks vereend te zijn met Hem 
in de stad met paarlen poorten, 
in het nieuw Jeruzalem. (Refrein)  

 
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! 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


