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  LIEDERENBLAD 
Liturgie zondagavond 12 maart 2023 
Aanvang van deze dienst is 18.30 uur 
Vocale medewerking: Kamerkoor 
Chr. Oratorium vereniging N.W. Veluwe 
Organist: Adriaan 
Voorganger in deze dienst is ds. J. Mak 
 
 
Aanvangslied: NLB 791 :1 en 2 (allen) 
1.Liefde, eenmaal uitgesproken 
als uw woord van het begin, 
Liefde, wil ons overkomen 
als geheim en zegening. 
  
2.Liefde, die ons hebt geschapen, 
vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 
alles overwinnend wapen, 
laatste woord dat vrede maakt. 
 

3 en 4 (koor) 
3.Liefde luidt de naam der namen 
waarmee Gij U kennen laat. 
Liefde vraagt om ja en amen, 
ziel en zinnen metterdaad. 
  
4.Liefde waagt zichzelf te geven, 
ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt ons in het leven, – 
daarop hebt Gij ons gebouwd. 
 

5 en 6 (allen) 
5.Liefde laat zich voluit schenken 
als de allerbeste wijn. 
Liefde blijft het feest gedenken 
waarop wij uw gasten zijn. 
  
6.Liefde boven alle liefde, 
die zich als de hemel welft 
over ons: wil ons genezen, 
bron van liefde, liefde zelf! 
 

Gebed  

 
Koorzang : “Fling with the Gates”   
God so loved” uit “Crucifixion” van John Stainer 

 

Bijbellezing: Lukas 18 :31-43 

 

Samenzang: NLB. 182 :1 (koor) 
1.Blinde man, ga voort gij, 
blinde man, ga weg. 
Schreeuw niet: Here, hoor mij! 
Blinde man, ga voort gij, 
zwijg toch, waarom stoort gij 
Jezus op zijn weg? 

 

2,3 en 4 (samenzang) 
2.Blinde man, houd moed nu, 
Jezus staat al stil. 
Blinde man, Hij roept u, 
blinde man, houd moed nu, 
spring maar op en spoed u, 
hoor naar wat Hij wil. 
  
3.‘Zoon van David, wilt Gij 
dat ik U mag zien? 
Alle kwalen heelt Gij, 
alle honger stilt Gij. 
Vraagt Gij mij: wat wilt gij? 
Heer, dat ik mag zien!’ 
 
4 Blinde man, vertrouw nu 
op wat Hij u zegt: 
uw geloof behoudt u, 
wie gelooft, aanschouwt nu! 
Blinde man, vertrouw nu, 
volg Hem op zijn weg. 

 

Overdenking: Samen Op Weg met de B.B.B. 

  (Blinde Bedelaar Bartimeüs) 

 
Koorzang: Jesus, the crucified”  uit “Cr” van J.St. 

 
NLB 534  (1 allen, 2 mannen,3 vrouwen, 4 allen) 
1 allen 
1.Hij die de blinden weer liet zien, 
hun ogen kleur liet ondervinden 
is zelf het licht dat ruimte geeft: 
ons levenslicht, de Zoon van God. 
  
2.mannen 
2Hij die de lammen lopen liet 
hun dode krachten deed ontvlammen 
is zelf de weg tot waar geluk: 
ons levenspad, de Zoon van God. 
 
3. vrouwen,   
3Hij die de armen voedsel gaf 
met overdaad hen kwam verwarmen 
is zelf het brood dat honger stilt: 
ons levensbrood, de Zoon van God. 
  
4 allen 
4.Hij die de doven horen deed 
hun eigen oren deed geloven 
is zelf het woord dat waarheid spreekt: 
het levend woord, de Zoon van God. 
 

Dankgebed  
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  LIEDERENBLAD 
Koorzang: “From the Throne”  +  “All for Jesus”  
 uit “Cr” van JSt. 
 
Slotlied: NLB.1008 :2 en 3  
2.Hoor de bittere gebeden 
om de vrede die niet daagt. 
Zie hoe diep er wordt geleden, 
hoe het kwaad de ziel belaagt. 
Zie uw mensheid hier beneden, 
wat zij lijdt en duldt en draagt. 
  
3.Houd wat Gij hebt ondernomen, 
klief het duister met uw zwaard. 
Kroon de menselijke dromen 
met uw koninkrijk op aard. 
Laat de vrede eindelijk komen, 
die uw hart voor ons bewaart. 
 
Inzameling der gaven 
1e Werk van de diaconie 
2e Kinderbijbelclub 
 
Gezang 456:3 
3.Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
 
Uitleidende muziek 


