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  LIEDERENBLAD 
Liturgie zondagavond 5 maart 2023 
Aanvang van deze dienst is 18.30 uur 
Organist: Adriaan 
Voorganger in deze dienst is ds. M. van Duijn 
 
Thema:   
 

Aanvangslied: Psalm 98 :1 en 4 (OB) 
1.Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE,  
Dien groten God, Die wond'ren deed.  
Zijn rechterhand, vol sterkt' en ere,  
Zijn heilig' arm, wrocht heil na leed.  
Dat heil heeft God nu doen verkonden,  
Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid,  
Zo vlekkeloos en ongeschonden.  
Voor 't heidendom ten toon gespreid.  
 
4.Laat al de stromen vrolijk zingen,  
De handen klappen naar omhoog;  
't Gebergte vol van vreugde springen  
En hupp'len voor des HEEREN oog. 
Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten,  
De wereld in gerechtigheid;  
Al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten,  
Wordt in rechtmatigheid geleid.  
 
Bemoediging en groet 

 

Zingen. Gezang 460 :1,2 en 3 (LB1973) 
1.Loof de Koning, heel mijn wezen, 
gij bestaat in zijn geduld, 
want uw leven is genezen 
en vergeven is uw schuld. 
Loof de Koning, loof de Koning, 
tot gij Hem ontmoeten zult. 

  
2.Looft Hem als uw vaadren deden, 
eigent u zijn liefde toe, 
want Hij bergt u in zijn vrede, 
zegenend wordt Hij niet moe. 
Looft uw Vader, looft uw Vader, 
tot uw laatste adem toe. 

  
3.Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 
Hij kent onze broze kracht. 
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 
van de boze en zijn macht. 
Looft uw Heiland, looft uw Heiland, 
die het licht is in de nacht. 
 
Geloofsbelijdenis 
 

Zingen: Opwek. 542  
God van trouw, 
U verandert nooit, 

Eeuwige, U mijn vredevorst. 
Aller Heer, ik vertrouw op U. 
  
Heer, ik roep tot U, 
opnieuw en opnieuw. 
Heer, ik roep tot U, 
opnieuw en opnieuw. 
  
U bent mijn rots wanneer ik wankel, 
U richt mij op wanneer ik val. 
Dwars door de storm  
bent U Heer, het anker;  
ik stel mijn hoop alleen op U. 

 

Gebed  

 

Bijbellezing: Joh. 14 :15 - 30 (NBV) 

 

Zingen: Psalm 72 :1,2 en 6  
 1.Geef,Heer,de koning uwe rechten 
   en uw gerechtigheid 
   aan 's konings zoon,om uwe knechten 
   te richten met beleid. 
   Dan ruist op alle bergen vrede, 
   heil op der heuvlen top. 
   Hij zal geweldenaars vertreden, 
   maar armen richt hij op. 
 
 2.Zolang de zon des daags zal rijzen, 
   de maan schrijdt door de nacht, 
   moet al het volk hem eer bewijzen, 
   hem loven elk geslacht. 
   Hij moge mild zijn als de regen, 
   het land tot lafenis. 
   Vrede zal bloeien aller wegen, 
   totdat geen maan meer is. 

 
 6.Bloeie zijn naam in alle streken, 
   zolang de zon verrijst. 
   Zijn koningschap zij ons een teken 
   dat naar Gods toekomst wijst. 
   Dat opgetogen allerwegen 
   de volken komen saam, 
   elkander groetend met de zegen 
   van zijn doorluchte naam. 

 

Verkondiging: 

 

Lied 1014 (NLB2013)(Geef vrede door ..) 
1.Geef vrede door van hand tot hand, 
je moet die schat bewaren; 
bescherm haar als een tere vlam, 
behoed haar voor gevaren. 
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  LIEDERENBLAD 
2.Geef vrede door van hand tot hand 
met liefde, onze redding; 
wees vriendelijk in woord en daad 
bewogen om Gods schepping. 
  
3.Geef vrede door van hand tot hand, 
als brood om uit te delen; 
kijk ieder mens met warmte aan, 
zo kunnen breuken helen. 
  
4.De sterke, zachte hand zij dank, 
die meer dan troost kan geven: 
als woorden stokken, spreekt de hand 
in vriendschap, steun en zegen. 
  
5.Geef Christus door van hand tot hand, 
zijn liefde schenkt ons leven. 
Geef vrede door, geef haar een kans: 
een schat om uit te delen. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling der gaven 
1e Global Rize 
2e Kerk en eredienst  
 
Zingen: Joh. de H. 722 . 
1.Kroon Hem met gouden Kroon, 
het Lam op Zijne troon. 
Hoor, hoe het Hemels loflied al, 
verwint in heerlijk schoon.  
Ontwaak mijn ziel en zing, 
van Hem, Die voor u stierf. 
En prijs Hem in all' eeuwigheên, 
Die 't heil voor u verwierf. 

  
2.Kroon Hem, der liefde Heer!  
Aanschouw Hem, hoe Hij leed;  
Zijn wonden tonen 't gans heelal, 
wat Hij voor 't mensdom deed.  
De Eng'len om Gods troon,  
all' overheid en macht.  
Zij buigen dienend zich ter neer, 
voor zulke wond're pracht. 

  
3.Kroon Hem, de Vredevorst!  
Wiens macht eens heersen zal.  
Van pool tot pool, van zee tot zee;  
't Klinke over berg en dal.  
Als alles voor Hem buigt 
en vrede heerst alom. 
Wordt d' aarde weer een paradijs, 
kom, Here Jezus! kom! 
 
Zegen 

 

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


