
Liturgie zondag 5 februari 2023  

  

Thema : Blijdschap, ook in het lijden 
 
Voorganger : ds. C.W. Lodewijk 
Gastheer : Reyald Bogerd 
Organist : Hans Ridderhof  
Muziekteam  
_____________________________________________________________________ 
 

• Voor de dienst: Opwekking 815 – Vul dit huis met uw glorie   

• Welkom en mededelingen  

• Lied: DNPsalm 150:1, 2 – Halleluja, volken, kom  

• Stil gebed, votum en groet  

• Lied: Opwekking 618 – Ik hef mijn ogen  

• Lied: Jezus, hoop van de volken – Opwekking 618 

• Gebed  

• Kinderblok: God vertelt zijn naam aan Mozes  

• Kinderlied: Jezus is het Licht der wereld  

• Bijbellezing: 1 Petrus 1:1-12  

• Lied: Sela – Een toekomst vol van hoop  

• Preek: Blijdschap, ook in het lijden 

• Lied: Gezang 291:1 en 2 – Nooit kan 't geloof te veel verwachten 

• Wetslezing / leefregels  

• Lied: Sela – U bent aanwezig  

• Dankgebed en voorbeden  

• De kinderen komen terug van de kindernevendienst 

• Collecte  

• Lied: Gezang 293:1, 2 en 4 – Wat de toekomst brengen moge  

• Zegen 
_________________________________________________________________ 
 

Liederen uit het liedboek, Nieuwe Psalmberijming, Sela en/of Opwekking 
 

• Voor de dienst: Opwekking 815 – Vul dit huis met uw glorie   
 
Vul dit huis met Uw glorie. 

Vul dit huis met Uw glorie. 

Vul dit huis met Uw aanwezigheid. 

 

Want alles is door U 

en alles is tot U, 

openbaar aan Uw heerlijkheid. 

 
Heilig, heilig, heilig is de Heer. 

Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer. 

 

• Welkom en mededelingen  
 



• Lied: DNPsalm 150:1, 2 – Halleluja, volken, kom  
 
1. Halleluja, volken, kom:  
prijs God in zijn heiligdom.  
Prijs Hem om zijn oppermacht,  
om zijn daden, om zijn pracht.  
Prijs Hem, Hij is hoogverheven.  
Laten hoorn en harp en lier,  
tamboerijn en dansplezier  
Hem uitbundig hulde geven.  
 
2. Prijs God, roep zijn glorie uit  
bij de snaren, bij de fluit.  
Prijs Hem, geef Hem eer en dank  
met de schelle bekkenklank.  
Prijs Hem, sla op de cimbalen.  
Laat het klinken, altijd weer:  
‘Halleluja’ voor de HEER.  
Prijs Hem wie kan ademhalen! 
 

• Stil gebed, votum en groet  
 

• Lied: Opwekking 451 – Ik hef mijn ogen  
 
Ik hef mijn ogen  
op naar de bergen,  
waar komt mijn hulp vandaan?  
U bent mijn hulp, Heer,  
door wie de hemel  
en aarde zijn ontstaan.  
 
Ik heb U nodig, God,  
want U bent al mijn hoop,  
U bent mijn kracht, mijn Heer.  
Dus ik vertrouw op U,  
dat U mij redden zult,  
geef mij uw leven weer. 
 

• Lied: Jezus, hoop van de volken – Opwekking 618 
 
Jezus, hoop van de volken, 
Jezus, trooster in elk verdriet; 
U bent de bron van hoop 
die God ons geeft. 
 
Jezus, licht in het duister, 
Jezus, waarheid die overwint; 
U bent de bron van licht die in ons leeft. 
U overwon in elke nood, 
U brak de banden van de dood. 
 
 



-Refrein- 
U bent de hoop 
in ons bestaan. 
U bent de rots 
waarop wij staan. 
U bent het licht 
waardoor de wereld God kan zien. 
 
U won van de dood, droeg onze pijn. 
Nu mogen wij dicht bij U zijn. 
Jezus de hoop, 
levend in ieder die gelooft. 
Heer, ik geloof. 
Heer, ik geloof. 
 

• Gebed  

• Kinderblok: God vertelt zijn naam aan Mozes  
 

• Kinderlied: Jezus is het Licht der wereld  
 
Jezus is het licht der wereld , Jezus is het levend woord  
Jezus is de goede herder , Jezus is het Lam van God  
   
Jezus is het levend water , Jezus is het levend brood  
Jezus is de ware wijnstok , Jezus is de Zoon van God  
   
Hij kent ons als geen ander, Hij weet wie we zijn  
Hij weet hoe wij ons voelen , Hij was een mens als wij  
Hij deelt in onze vreugde en Hij kent ons verdriet  
nee, er is niemand zoals Hij  
   
Jezus is de Messias , Jezus is de bruidegom  
Jezus is de hogepriester , Jezus is het Lam van God  
   
Jezus is de Zoon des mensen , Jezus is de weg tot God  
Jezus is de overwinnaar , Jezus is de Zoon van God  
   
Hij is aan ’t kruis gestorven , Hij droeg daar onze schuld  
Hij gaf zijn eigen leven , Hij heeft de wet vervuld  
gestorven en begraven maar ook weer opgestaan  
ja, Jezus leeft in eeuwigheid  
   
Jezus is de Leeuw van Juda , Jezus is de sterke Rots  
Jezus is onze Redder , Jezus is het Lam van God  
   
Jezus is de Weg en Waarheid , Jezus is de Vredevorst  
Jezus, het begin en einde , Jezus is de Zoon van God  
Jezus is de Zoon van God 
 

• Bijbellezing: 1 Petrus 1:1-12  
 
 



 

• Lied: Sela – Een toekomst vol van hoop  
 
In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.   
 
Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    
 
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
 
U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.                   
 
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
 

• Preek: Blijdschap, ook in het lijden 
 

• Lied: Gezang 291:1 en 2 – Nooit kan 't geloof te veel verwachten 
 

1. Nooit kan 't geloof te veel verwachten,  
des Heilands woorden zijn gewis.  
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,  
maar nooit een vriend als Jezus is.  
Wat zou ooit zijne macht beperken?  
't Heelal staat onder zijn gebied!  
En wat zijn liefde wil bewerken,  
ontzegt Hem zijn vermogen niet. 
  
2. Die hoop moet al ons leed verzachten.   
Komt, reisgenoten, ‘t hoofd omhoog! 
Voor hen die 't heil des Heren wachten,  
zijn bergen vlak en zeeën droog.  
O zaligheid niet af te meten,  
o vreugd, die alle smart verbant!  
Daar is de vreemd'lingschap vergeten  
en wij, wij zijn in 't vaderland! 
 

• Wetslezing / leefregels  
 



 

• Lied: Sela – U bent aanwezig  
 

U bent aanwezig in stormen of stilte. 
De schepping toont uw macht. 
U bent aanwezig waar zon is of regen. 
Uw licht schijnt in de nacht.  
U bent aanwezig als vriend of als vreemde. 
U geeft ons aan elkaar. 
U bent aanwezig in zwijgen, in spreken, 
in glimlach of gebaar.  
 
Maak ons hart een huis waar uw liefde woont. 
Laat ons spreken van uw grote trouw. 
Leer ons zien en horen, uw stem verstaan. 
Om een zegen te zijn in uw naam. 
Om een zegen te zijn in uw naam.  
U bent aanwezig in blijdschap en tranen. 
In zwakte toont U kracht. 
U bent aanwezig in denken en dromen. 
Uw stem klinkt in de nacht. 
  
U bent aanwezig in geloof en in twijfel. 
U houdt mij stevig vast. 
U bent aanwezig, vandaag en ook morgen. 
Uw plan staat eeuwig vast. 
 

• Dankgebed en voorbeden  

• De kinderen komen terug van de kindernevendienst 

• Collecte  
 

• Lied: Gezang 293:1, 2 en 4 – Wat de toekomst brengen moge  
 

1. Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 
 
2. Heer, ik wil uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister, 
als ik in uw hemel kom! 
 
 



 
4. Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 
 

• Zegen 
  



LIEDTEKSTEN 
 
Vul dit huis met uw glorie – Opwekking 815  

Psalm 150 vers 1 en 2 (DNP)  

 

Ik hef mijn ogen – Opwekking 451  

 

  

Jezus, hoop van de volken – Opwekking 618  

 

Jezus is het licht der wereld – Kinderopwekking  

 

Toekomst vol van hoop – Sela  

  

Gezang 291 vers 1 en 2 – Nooit kan ‘t geloof te veel verwachten 

 

U bent aanwezig – Sela 

 

Gezang 293 vers 1, 2 en 4 – Wat de toekomst brengen moge 


