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  LIEDERENBLAD 
Liturgie zondagmorgen 12 maart 2023 
09.30 uur:  Visnet Harderwijk 
Organist Kees 
Voorganger: ds. M. van Leeuwen 
 
Thema: “Wees waakzaam!” 
 

Zingen: Opwek. 797 
U roept ons samen als kerk van de Heer 
Verbonden met U en elkaar 
Wij brengen U lof, geven U alle eer 
Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar 
Jezus is gastheer en nodigt ons uit 
Waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis 
 
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
Die alles gelooft en verdraagt 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft 
Veelkleurig, verschillend en dienstbaar 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar 
Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt 
 
Refrein: 
Breng ons samen, één in Uw naam 
Ieder is welkom hier binnen te gaan 
Samen, één door de Geest 
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft 
 
U roept ons samen voor Woord en gebed 
Als deel van uw kerk wereldwijd 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht 
Gebruiken met vreugde de maaltijd 
Wij breken het brood en verstaan het geheim 
Om samen Uw kerk en van Christus te zijn 
 

Refrein: 
 
Wij belijden één geloof en één Heer  ) 
Zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer )2x 
Heer, geef vrede die ons samenbindt  ) 
Vader, maak ons één    ) 
 
Breng ons samen, één in Uw naam 
Ieder is welkom hier binnen te gaan 
Samen, één door de Geest 
Verbonden in liefde. 

 

Refrein: 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
 
 

   Zingen: Opwek 557 
Laat uw glorie zien 
aan heel de wereld om ons heen;  
als wij samen U aanbidden 
dan maakt U ons één. 
Laat uw glorie zien, 
laat alle blijdschap die U brengt  
een getuigenis van hoop zijn  
voor wie U niet kent. 
  
Refrein: 
Als wij samen U aanbidden 
en vol eerbied voor U staan,  
daalt uw Geest neer in ons midden;  
raak ons allen aan. 
Als wij Jezus' naam belijden 
als de enige die redt. 
Toon uw majesteit en glorie, 
dat is ons gebed. 
  
Laat uw glorie zien, 
dat heel de wereld horen mag 
het lied van Jezus en het kruis  
waar Hij ons redding bracht. 
Laat uw glorie zien 
aan wie gebroken is en moe,  
dat zij horen hoe U liefdevol  
hun namen roept. 
  
(refrein) 
  
Laat uw glorie zien.. (4x) 
Wij aanbidden U….  (4x) 

 

    Wetlezing: 
 

Zingen:  Opwek.640 
Ik hef mijn ogen op naar de bergen, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, 
die mij bij zal staan. 
  
Mijn hulp is van U, Heer,  
die alles heeft gemaakt. 
U zult voorkomen dat ik wankel of val.  
U bent mijn beschermer  
die over mij waakt, 
die niet sluimeren of slapen zal. 
Wat kan mij gebeuren  
door zon of door maan? 
U bent mijn schaduw,  
U bent er altijd. 
Bewaart heel mijn leven;  
mijn komen en gaan, 
U beschermt mij tot in eeuwigheid. 
Mijn hulp is van U, Heer! 
  
Mijn hulp is van U, Heer. O, van U! 
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  LIEDERENBLAD 
 
Gebed  
 
Bijbellezing: Markus 13 :14-37 

 

Zingen Lied 63 :1,2 en 3 (LB1973) 
1.De Heer verschijnt te middernacht! 
Nu is nog alles stil, 
maar zalig hij die toch reeds wacht 
en Hem begroeten wil. 

  
2.Want ook als niemand naar Hem vraagt 
noch in zijn dag gelooft, 
zijn komst wordt door geen macht vertraagd: 
Hij heeft het zelf beloofd. 

  
3.Wie waakt er als een trouwe knecht, 
zijn Meester toegedaan, 
dat als de Heer komt om zijn recht 
hij voor Hem kan bestaan? 
 
Preek: Markus 13 :37 “Wees waakzaam!” 
 
Zingen: NB. Psalm 130 :3 en 4  
3.Ik blijf den HEER verwachten;  
Mijn ziel wacht ongestoord;  
Ik hoop, in al mijn klachten,  
Op Zijn onfeilbaar woord;  
Mijn ziel, vol angst en zorgen,  
Wacht sterker op den HEER,  
Dan wachters op den morgen;  
Den morgen, ach, wanneer?  
 
4 Hoopt op den HEER, gij vromen; 
Is Israël in nood, 
Er zal verlossing komen;  
Zijn goedheid is zeer groot.  
Hij maakt, op hun gebeden,  
Gans Israël eens vrij  
Van ongerechtigheden;  
Zo doe Hij ook aan mij. 
 
Dankgebed en voorbeden  
 
Inzameling van gaven  

1e Werk van de diaconie 
2e Kinderbijbelclub 
 
Zingen: Slotlied (Ga nu heen) 
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. 
 

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! 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


