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  LIEDERENBLAD 
Liturgie zondagmorgen 19 maart 2023 
09.30 uur:  Visnet Harderwijk 
4e lijdenszondag: “Laetare” (Psalm 122 :1) 
Organist Kees 
Zang: Anne, Henk, Marleen 
Voorganger: ds. R.J. Kranen 
 

Thema:  
 

Zingen: Psalm 122 :1 en 3 (OB) 
1 Ik ben verblijd, wanneer men mij 
Godvruchtig opwekt: ,,Zie wij staan 
Gereed, om naar Gods huis te gaan. 
Kom, ga met ons, en doe als wij.'' 
Jeruzalem, dat ik bemin; 
Wij treden uwe poorten in; 
Daar staan, o Godsstad, onze voeten. 
Jeruzalem is wèl gebouwd,  
Wèl saâmgevoegd: wie haar beschouwt,  
Zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten. 
 
3.Dat vreed', en aangename rust, 
En milde zegen u verblij'; 
Dat welvaart in uw vesting zij,  
In uw paleizen vreugd' en lust.  
Om vriend en broed'ren spreek ik nu: 
De vrede zij en blijv' in u, 
Nooit moet haar nijd of twist verkloeken. 
Om 's HEEREN huis, in u gebouwd,  
Waar onze God Zijn woning houdt, 
Zal ik het goede voor u zoeken.'' 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Verootmoedigingsgebed 
 
Genadeverkondiging 
 
Zingen: Opwek 774 
Ik verlang naar Jezus; 
kostbaar Lam, dat stierf voor mij. 
Aan het kruis droeg Hij mijn schuld, 
met zijn bloed kocht Hij mij vrij. 
 
Ik verlang naar Jezus; 
o mijn ziel, verhef zijn naam. 
Ooit droeg Hij de doornenkrans, 
nu de overwinnaarskroon. 
 
Refrein: 
Hij verdient ontzag en eerbied; 
alle glorie voor zijn naam! 
Hij alleen verdient de hoogste eer; 
Hij, die heerst in eeuwigheid. 
 

Ik verlang naar Jezus; 
alles zucht, tot aan die dag 
dat de aarde vol zal zijn 
van de glorie van uw naam. 
 
Refrein2: 
U verdient ontzag en eerbied; 
alle glorie voor uw naam! 
U alleen verdient de hoogste eer; 
U, die heerst in eeuwigheid. 
 
U bent eindeloos mooi. 
U bent eindeloos mooi. 
Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit: 
Heer, U bent oneindig mooi.  
(Refrein 2) 
 
Ik verlang naar Jezus; 
kostbaar Lam, dat stierf voor mij. 
Heel mijn leven geef ik U; 
Heer, laat dat mijn offer zijn. 
 
Gebed bij de opening van de Bijbel  
 
Kinderen komen naar voren... 
 
Openen van het 4e raampje....  
 
Zingen: Opwek. 32 (Dit is de dag) 
Dit is de dag, dit is de dag,  
die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. 
Weest daarom blij, wees daarom blij 
en zingt verheugd en zingt verheugd. 
Dit is de dag die de Heer ons geeft.  
Weest daarom blij en zingt verheugd.  
Dit is de dag, dit is de dag, die de HEER ons geeft. 

 
Kinderen gaan naar de KND  
 
Zingen: Opwek. 32 (Dit is de dag)  
 
Bijbellezing: Joh. 6 :25-51 (NBV) 
 
Zingen: Joh. De H.835 :1,2 en 4  
Op die heuvel daarginds stond een ruwhouten kruis 
het symbool van vervloeking en schuld. 
Maar dat kruis werd de mens, tot het kostbaarst 
kleinood, 
daar Gods wet aan dat hout werd vervuld. 
 
Refrein: 
'k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis, 
tot de Heer komt en met Hem het loon; 
als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis 
dan verwisselt voor d’eeuwigheidskroon. 
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O, dat ruwhouten kruis, door de wereld gesmaad, 
heeft een wond’re bekoring en macht; 
want Gods Zoon liet Zijn troon, Hij droeg smaadheid 
en hoon, 
om de vreugd’ die dat kruis voor ons bracht. 
(Refrein) 
 
Help mij Heer! Aan dat kruis trouw te zijn tot de 
dood, 
ook als hier smaad en spot is mijn loon; 
want dat kruis droeg mijn straf, nam de schuld van 
mij af; 
't werd de toegang voor mij tot Gods troon. (Refrein) 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Gezang 78:2,3,4 (LB1973 = JdH 666)  
Ik kan mijzelf geen wasdom geven: 
niets kan ik zonder U, o Heer! 
In uw gemeenschap kiemt er leven 
en levensvolheid meer en meer! 
Uw Geest moet in mij uitgestort: 
de rank die U ontvalt, verdort. 
 
Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden, 
'k blijf d' Uw' altijd, blijf Gij de mijn'! 
Uw liefde moet alom mij leiden, 
uw leven moet mijn leven zijn, 
uw licht moet schijnen in mijn huis 
bij kruis naar kracht en kracht naar kruis. 
 
Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen, 
dan wint mijn ziel door U in kracht! 
Het werk in needrigheid begonnen, 
wordt dan in heerlijkheid volbracht! 
Wat in de windslen sliep, ontbot, 
en komt in 't licht en rijpt voor God. 
 

Erwin Mazier naar voren roepen 

 

Gelofte van geheimhouding –  

afgelegd door Erwin Mazier  

 

Zingen: Psalm 134 (OB) staande 
Looft, looft nu aller heren Heer’, 
gij zijne knechten, geeft Hem eer, 
gij, die des nachts zijn huis bewaakt 
en voor zijn dienst in ijver blaakt! 
 
Heft uwe handen naar omhoog, 
slaat naar het heiligdom uw oog, 
en knielt eerbiedig voor Hem neer: 
looft, looft nu aller heren Heer’! 
 
Dat 's Heeren zegen op u daal’; 
zijn gunst uit Sion u bestraal’. 

Hij schiep 't heelal, zijn Naam ter eer: 
looft, looft dan aller heren Heer’! 

 
Dankgebed en voorbeden  

 
Inzameling van gaven  
1e HGJB 
2e Kerk en eredienst 

 
Zingen: Slotlied Opwek. 710 

 Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
Vader maak mij tot een zegen, 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus kom tot mij, 
als de Bron van leven 
die ontspringt diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij 

 
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
Vader maak ons tot een zegen, 
hier in de woestijn, 
wachtend op Uw milde regen 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede 
zijn wij zegenend nabij, 
van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

 
Zegen 

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

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


