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  LIEDERENBLAD 
Liturgie zondagmorgen 5 maart 2023 
09.30 uur:  Visnet Harderwijk 
Afsluiting Kinderbijbelclub week  
Organist Niels 
Voorganger: ds. R.J. Kranen 
 

Thema: “Alles andersom” 
 
Zingen: Welkom, welkom 
Welkom, welkom,  
welkom iedereen 
Doe je met ons mee? 
We beginnen zo meteen 
 
Welkom, welkom,  
fijn dat jij er bent 
Zing gezellig mee, 
als jij het liedje kent 
 
Maar eerst nog even dit 
voor we verder gaan 
tellen we tot drie 
en dan roep jij je naam 
1, 2, 3 ………… 
 
Sorry, maar helaas  
dat ging nog niet zo goed 
daar komt ‘ie nog een keer 
nu weet je hoe het moet  
1, 2, 3 ... 
 
Welkom, welkom! 

 
Welkom/ afkondigingen 
 
Zingen: Opwek. 733 (Tienduizend redenen) 
De zon komt op,  
maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Refrein: 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 
 
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 
Refrein. 
 

En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 
Refrein (2x) 
 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
 
Stil gebed 
 
Votum en Groet 
 
Zingen:  “My Lighthouse” 
In my wrestling and in my doubts 
In my failures You won't walk out 
Your great love will lead me through 
You are the peace in my troubled sea 
You are the peace in my troubled sea 
 
In the silence You won't let go 
In the questions Your truth will hold 
Your great love will lead me through 
You are the peace in my troubled sea 
You are the peace in my troubled sea 
 
Refrein:  
 
My Lighthouse, my lighthouse 
Shining in the darkness, I will follow You 
My Lighthouse, my lighthouse 
I will trust the promise, 
You will carry me safe to shore 
Safe to shore (3x) 
 
I won't fear what tomorrow brings 
With each morning I'll rise and sing 
My God's love will lead me through 
You are the peace in my troubled sea 
You are the peace in my troubled sea 
 
4x: 
Fire before us  
You're the brightest 
You will lead us  

through the storms 

 

Refrein. 

 

Zingen Kinder opwek. 233 
God heeft een plan met je leven, 
je bent hier met een doel. 
Geloof het diep van binnen, 
't is meer dan een gevoel 
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Hij doet meer dan je kan bidden, 
Hij is groter dan je denkt. 
Ik weet dat Hij je helpt, 
ik weet dat Hij je kent. 
 
Dus stap uit je boot, 
durf op water te lopen. 
Vraag God om hulp 
en de hemel gaat open 
 
Wees maar niet bang, 
Hij is altijd bij jou. 
In de storm, in de strijd, 
in een moeilijke tijd: 
God is trouw. 
 
Halleluja, halleluja. 
Halleluja, halleluja. (2x) 
 
10 geboden  gelezen door 5 kinderen 
 
Zingen”(van A tot Z) 
A van almachtig, 
B van Bevrijder, 
C is van Christus,  
Gezalfde van God. 
D is van Dienaar, 
E is van eeuwig, 
F van Formeerder,  
Hij schiep het heelal. 
 
Refrein: 
Van A tot Z bent U de hoogste Heer. 
Alfa, Omega en zoveel meer. 
Oneindig groot is ook uw heerschappij 
U bent het einde voor mij! 
 
G van gekruisigd, 
H is van hoeksteen, 
I van Immanuël,  
God is met ons. 
J is van Jezus, 
K is van Koning, 
L van zijn liefde,  
die Hij aan mij toont. Refrein. 
 
M van Messias, 
N is van ned'rig, 
O is van opstanding,  
P van Profeet. 
Q is van I.Q.:  
onze God is de slimste. 
R is van rots 
en S is van schild. Refrein. 
 
T is van toevlucht,  
een veilige haven, 
U van uniek,  

Verlosser is V. 
W is de weg,  
X voor extra bijzonder. 
IJ voor ijzersterk, 
Z van Zoon van God. Refrein. 
 
Gebed bij de opening van de Bijbel 
 
Weettekst:  
 
Bijbellezing: Marcus 4 :35 - 41 (BGT) 
 
Zingen: (Hee, luister mee) 
Refrein: 
Hé, luister mee naar een nieuw verhaal, 
een nieuw verhaal uit het boek van God. 
Hé, luister mee naar een nieuw verhaal, 
een nieuw verhaal uit het boek van God. 
 
Net zoals je elke dag je boterhammen eet 
en je dat ook zeker niet  een dag of drie vergeet, 
zo is het met het lezen uit het boek van onze Heer, 
je kunt er veel van leren en zo groei je telkens weer. 
 
Uitleg/verkondiging 
 
Zingen: “Alles Andersom” (themalied - Filmpje - 
Youtube begeleiding) 
 
Dankgebed en voorbede  
 
Inzameling van gaven  
1e Global Rize 
2e Kerk en eredienst 
 
Zingen: Slotlied (Ik wens jou)   
Ik wens jou een dak boven je hoofd 
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood 
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht 
dat de liefde van je leven op je wacht 
 
Ik wens jou genoeg om door te gaan 
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan 
ik wens jou -volle dagen toe – en vrije tijd 
met kinderen om je heen, tot aan het eind 
 
een muur voor de wind 
en een vuur voor de kou 
een jas voor de regen 
en een vriend dichtbij jou 
 
‘k wens jou vrede toe om wie je bent 
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent 
dat de liefde aan je hart vervulling geeft 
in elk van de seizoenen dat je leeft 
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een muur voor de wind 
en een vuur voor de kou 
een jas voor de regen 
en een vriend dichtbij jou 
 
Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor jou een 
schuilplaats 
in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet 
bang 
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel 
ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang 
 
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! 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


