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  LIEDERENBLAD 
Liturgie woensdagavond 8 maart 2023 
Biddag voor gewas en arbeid  
Aanvang van deze dienst is 19.30 uur 
Organist: Adriaan 
Voorganger in deze dienst is ds. R.J. Kranen 
 
Thema:   
 
Aanvangslied: Psalm 65 :1 
1.De stilte zingt U toe, o Here,  
in uw verheven oord.  
Wij zullen ons naar Sion keren  
waar Gij ons bidden hoort.  
Daar zal men, Heer, tot u zich wenden,  
tot U komt al wat leeft,  
tot U, o redder uit ellende,  
die alle schuld vergeeft.  
 
Bemoediging en groet 

 

Zingen. Psalm 65 :2,5 en 6   
2.Zalig wie door U uitverkoren  
mag wonen in uw hof,  
hoezeer hij door zijn schuld verloren  
terneerlag in het stof.  
Wij worden door U begenadigd  
die heilig zijt en goed.  
Gij die ons in uw huis verzadigt  
met alle overvloed.  
 
5.Gij komt het dorre land doorschrijden  
met water uit uw beek  
en tot een rijke oogst bereiden,  
uw voetstap maakt het week.  
Gij druipt uw zegen in de voren,  
Gij roept het kiemend graan;  
zo wordt het brood voor ons geboren  
waar Gij zijt voorgegaan.  
    
6.Gij kroont het jaar van uw genade.  
Waar Gij getreden zijt  
tooit de woestijn zich met een wade,  
de heuvels zijn verblijd.  
De weidegrond is wit van schapen,  
het dal van koren blond.  
Dit is het land door U geschapen,  
uw lof schalt in het rond.  
 
Gebed  
 

Zingen: ELB 186a 
1.Leid mij, Heer, o machtig Heiland, 
door dit leven aan uw hand. 
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, 
wees mijn gids in 't barre land. 

Gij, mijn sterkte, Gij, mijn leider, 
vul mij met uw Geest steeds meer. 
Vul mij met uw Geest steeds meer. 

 
2.Laat mij zijn een godsgetuige, 
sprekend van U meer en meer. 
Leid mij steeds door uwe liefde, 
groeiend naar uw beeld, o Heer. 
Brood des levens, brood des hemels, 
voed mij dat ik groei naar U. 
Voed mij dat ik groei naar U. 

 
3.Laat door mij uw levend water 
vloeien als een klare stroom. 
0, Heer Jezus, 't wordt steeds later 
dat uw Geest over allen koom'. 
Machtig Heiland, mijn Verlosser, 
kom, Heer Jezus, in uw kracht. 
Kom, Heer Jezus, in uw kracht. 

 

 Gebed bij de opening van de schrift 

 

1e Bijbellezing: Deuteronomium 11 :1-12 (NBV) 

  

Zingen: Gezang 460 :1,2,3 en 4  
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. 
  
4.Snel vergaan de mensenkindren 
als de bloemen op het veld. 
God alleen is onverminderd 
steeds dezelfde sterke held! 
Looft de Heer van dood en leven, 
Hem die onze dagen telt. 
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  LIEDERENBLAD 
2e Bijbellezing:1 Korintiërs 3 :1-9 (NBV) 

 

Zingen: Psalm 128                                                  

1.Welzalig is een ieder  die God van harte vreest 
en Hem als zijn gebieder  gehoorzaamt allermeest. 
Verheug u, gij zult eten  de arbeid uwer hand. 
Gelukkig zult gij heten,  u deert geen tegenstand. 
 
2.Voorwaaò uw vrouw zal bloeien, een rijpe 
wingerdrank, 
uw kindren zullen groeien, den Heer tot eer en 
dank, 
als stekken van olijven  die om uw tafel staan. 
Ja, gij zult aan den lijve Gods zegen ondergaan. 
 
3.Het goede zult g' aanschouwen  van Gods 
verkoren stad, 
en wat Hij in zijn trouwe   u nog beschoren had; 
uw toekomst onbestreden, heil voor uw nageslacht, 
ja, algemene vrede  aan Israël toegedacht. 
 

Verkondiging: 

 

Zingen: Opwek. 616  
Houd me dicht bij U, 
laat me nooit meer gaan. 
Voor U leg ik mijn leven neer, 
verlangend naar uw vriendschap, Heer. 

  
U alleen begrijpt 
wat ik nodig heb; 
uw liefde die mij warmte geeft, 
als U mij in uw armen neemt. 
Leid mij naar uw hart, 
breng mij terug naar U. 

  
Refrein: 
U bent mijn doel, 
U bent mijn hartsverlangen. 
U bent mijn doel, 
houd mij heel dicht bij U. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling der gaven 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst  
 
Zingen: Slotlied. Gez. 390 
1.'k Wil U, o God, mijn dank betalen, 
U prijzen in mijn avondlied. 
Het zonlicht moge nederdalen, 
maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet. 
Gij woudt mij met uw gunst omringen, 

meer dan een vader zorgdet Gij, 
Gij, milde bron van zegeningen: 
zulk een ontfermer waart Gij mij. 
  
2.Uw trouwe zorg wou mij bewaren, 
uw hand heeft mij gevoed, geleid; 
Gij waart nabij in mijn bezwaren, 
nabij in elke moeilijkheid. 
Deez' avond roept mij na mijn zorgen 
tot rust voor lichaam en voor geest. 
Heb dank, reeds van de vroege morgen 
zijt Gij mijn heil en hulp geweest. 
  
3.Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe, 
al wisselen ook dag en nacht. 
Ik ken de rots waarop ik bouwe: 
hij feilt niet, die uw heil verwacht. 
Eens aan de avond van mijn leven 
breng ik, van zorg en strijden moe, 
voor elke dag, mij hier gegeven, 
U hoger, reiner loflied toe. 

 

Zegen 

 

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

 


