
Liturgie morgendienst 

Zondag 30 maart 
 

Opwekking 32 Dit is de dag 

psalm 116   vers 1 en 3  NB 

OTH 440  Lees je Bijbel, bid elke dag 

Schriftlezing  Lucas 15 vers 1 t/m 7 HSV 

Gezang 14  vers 1, 2 en 5  LvdK 

Verkondiging  Het verloren schaap 

E&R   Jezus is de Goede Herder 

KO 185   De Here zegent jou 

Gezang 456  vers 3   LvdK 

 

 

Zingen: Kinderopwekking 4 

 

Is je deur nog op slot? 

Is je deur nog op slot? 

Van je krr krr krr doe hem open voor God 

Want de Heer wil bij je wonen 

En dan ben je nooit alleen 

 

Je hart is net een huisje waar het gezellig is 

Maar 't is er nog zo donker er is iets wat ik mis 

 

 

Zingen: Opwekking 32 

 

Dit is de dag, (2x) 

die de Heer ons geeft. (2x) 

Weest daarom blij (2x) 

en zingt verheugd. (2x) 

 

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. 

 

 

Paasproject: 

Zij zien het niet in Hem (Mattheüs 26:57-75) 

Jezus moet naar het Sanhedrin, dat is naar een soort 

rechter. De rechter zal dan luisteren naar Jezus, maar 

ook naar de mensen die Jezus willen doden. De rechter 

moet kiezen of Jezus wordt gedood of niet. Niemand  

komt Jezus helpen, ook zijn leerlingen niet. Petrus 

verloochent Hem zelfs 3 keer, dat betekent dat hij 3 

keer zegt dat hij Jezus niet kent. 

 

We hangen nu een bril op, met een bril kun je vaak 

dingen die je eerst niet goed zag beter zien. Maar dan 

moet je de bril wel op je neus zetten…  

 

 

Zingen: Psalm 116 vers 1 en 3 

 

God heb ik lief, want die getrouwe HEER 

nam, toen ik riep, met toegenegen oren 

mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 

en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 

 

Hij is goedgunstig in gerechtigheid, 

Hij wil zich altijd over ons ontfermen. 

Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen. 

Rust nu, mijn ziel, de HEER heeft u bevrijd. 

 

 

Luisteren naar Gods regels 

  

1    Er is maar één God, en dat ben Ik 

2    Kniel niet voor beelden, maar voor Mij 

3    Gebruik mijn Naam met eerbied 

4    Rust uit op mijn dag en eer mij 

5    Ga goed om met je vader en moeder 

6    Door Mij leven jullie – niet moorden dus 

7    Ik ben trouw en ik wil dat jullie dat ook zijn aan 

elkaar 

8    Steel niet 

9    Lieg niet 

10  Wees niet jaloers. Ik geef je heus wel wat je echt 

nodig hebt 

  

 

Zingen: OTH 440 

 

Lees je bijbel 

bid elke dag (3x) 

Lees je bijbel, bid elke dag 

dat je groeien mag (3x)  

Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag 

 

Read your bible  

pray every day (3x)  

Read your bible, pray every day 

if you want to grow (3x)  

Read your bible, pray every day, if you want to grow 

 

 

Schriftlezing Lucas 15 vers 1 t/m 7 (HSV) 

 

1 Al  de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij Hem 

om Hem te horen. 

2 En de Farizeeën en de schriftgeleerden morden 

onder elkaar en zeiden: Deze Man ontvangt zondaars 

en eet met hen. 

3 En Hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei: 

4   Welk mens onder u die honderd schapen heeft en 

er één van verliest, verlaat niet de negenennegentig in 

de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij 

het vindt? 

5 En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol 

blijdschap op zijn schouders. 

6 En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren 

bijeen en zegt tegen hen: Wees blij met mij, want ik 

heb mijn schaap gevonden,  dat verloren was. 

7 Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel 

over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 

negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering niet 

nodig hebben. 



Zingen: Gezang 14 vers 1, 2 en 5 

 

De Heer is mijn Herder! 

'k Heb al wat mij lust; 

Hij zal mij geleiden 

naar grazige weiden. 

Hij voert mij al zachtkens 

aan waat'ren der rust. 

 

De Heer is mijn Herder! 

Hij waakt voor mijn ziel, 

Hij brengt mij op wegen 

van goedheid en zegen, 

Hij schraagt me als ik wankel, 

Hij draagt me als ik viel. 

 

De Heer is mijn Herder! 

Hem blijf ik gewijd! 

'k zal immer verkeren 

in 't huis mijnes Heren: 

zo kroont met haar zegen 

zijn liefde me altijd. 

 

 

Zingen: Jezus is de goede Herder 

Elly en Rikkert 

Jezus is de Goede Herder.  

Jezus, Hij is overal.  

Jezus is de Goede Herder,  

brengt mij veilig naar de stal.  

 

Als je ’s avonds niet kunt slapen  

en je bang in ’t donker bent,  

denk dan eens aan al die schaapjes,  

die de Heer bij name kent.  

 

Jezus is de Goede Herder.  

Jezus, Hij is overal.  

Jezus is de Goede Herder,  

brengt mij veilig naar de stal.  

En wanneer je soms alleen bent  

en je hart is vol verdriet,  

denk dan aan de Goede Herder.  

Hij vergeet zijn schaapjes niet.  

 

 

Zingen: Je mag er zijn 

Herman Boon 

 

Je mag er zijn wie ik? …ja jij 

je hoort er helemaal bij 

wie ik? …ja jij had je zeker niet gedacht 

wie ik? …ja jij je hoort er helemaal bij 

wie ik? …ja jij 

 

Ook al ben je wat verlegen 

ook al lijk je een beetje stug 

ook al heb je vieze handen 

of je navel op je rug 

 

Je mag er zijn wie ik? …ja jij 

je hoort er helemaal bij 

wie ik? …ja jij had je zeker niet gedacht 

wie ik? …ja jij je hoort er helemaal bij 

wie ik? …ja jij 

 

Ook al flap je met je oren 

of ben je enigst kind 

of in een kippenhok geboren 

of heb je altijd tegenwind 

 

Je mag er zijn wie ik? …ja jij 

je hoort er helemaal bij 

wie ik? …ja jij had je zeker niet gedacht 

wie ik? …ja jij je hoort er helemaal bij 

wie ik? …ja jij 

 

Ook al kan je niks onthouden 

is je geheugen net een zeef 

ook al heb je rooie haren 

en staan al je tanden scheef 

Je mag er zijn wie ik? …ja jij 

je hoort er helemaal bij 

wie ik? …ja jij had je zeker niet gedacht 

wie ik? …ja jij je hoort er helemaal bij 

wie ik? …ja jij 

 

Ook al heb je slechte ogen 

en een hele dikke bril 

ook al heb je een hond 

die maar niet luisteren wil 

 

Je mag er zijn wie ik? …ja jij 

je hoort er helemaal bij 

wie ik? …ja jij had je zeker niet gedacht 

wie ik? …ja jij je hoort er helemaal bij 

wie ik? …ja jij 

 

 

Zingen: KO 185 

Kinderopwekking  

 

De Here zegent jou, en Hij beschermt jou. 

Hij schijnt Zijn licht over jouw leven. 

Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn. 

Hij zal Zijn vrede aan je geven. 

Zingen: Gezang 456 vers 3 

Liedboek voor de Kerken  

Amen, amen, amen, 

Dat wij niet beschamen, 

Jezus Christus onze Heer, 

amen God Uw naam ter eer. 

 


