
Liturgie 7 sept. 2014 (Morgendienst) 
 
Zingen voor de dienst: 
Je mag er zijn - Herman Boon  
 
Refrein: 
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 
 

Refrein  
  
Ook al flap je met je oren 
of ben je enigst kind 
of in een kippenhok geboren 
of heb je altijd tegenwind  
 
Refrein  
  
Ook al kan je niks onthouden 
is je geheugen net een zeef 
ook al heb je rooie haren 
en staan al je tanden scheef  

Ook al heb je slechte ogen 
en een hele dikke bril 
ook al heb je een hond 
die maar niet luisteren wil 
 
Refrein 
  
Zingen voor de dienst: 
OK 108: Kom op het feest 
 
Refrein: 
Spring in de lucht 
zo hoog als je kunt 
en dans van plezier. 
wat je dansen kunt.  
Vandaag is het feest,   
wees vrolijk en blij, 
want God is zo goed 
voor jou en voor mij. 
  
Hij is al zoveel jaren 
een trouwe hulp geweest. 
Kom, laten wij Hem prijzen 
en danken op dit feest. 
 
Refrein  
 
Hij was al zoveel keren 
een Redder uit de nood. 
We willen Hem vereren 
en zingen: ‘U bent groot!' 
 

Refrein 
  
Hij is al zolang bij ons, 
Hij is het die ons ziet. 
Hij zal steeds voor ons zorgen, 
nee, Hij verlaat ons niet.  
  
Refrein 
 
Welkom en mededelingen 
 
Gezang 14 vers 1 en 2 LvdK  
1. 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. 
 
2. 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.  
 
Stil gebed, Votum en Groet 
 
  



Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
 
Refrein: 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en 
een licht op mijn pad. 
 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en 
een licht op mijn pad. 
 

Uw Woord is een lamp, Uw woord is een 
licht, 
 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en 
een licht op mijn pad. 
 
Wanneer het ’s avonds donker wordt, 
en je geen hand voor ogen ziet, 
dan doe je ook een lichtje aan, 
zodat je ziet waar je kunt gaan. 
Ja, zo is ook het Woord van God. 
Het helpt je als je niks meer ziet. 
Want elke keer als je het leest dan zul je 
zien waar je kunt lopen, en waar je heen 
kunt gaan. 
 

Refrein 
 
Lezing van de wet (kinderversie) 
 
 
 
 
 
 
 

Met mijn handen samen (E&R) 
Met mijn handen samen 
En mijn ogen dicht 
Kom ik met U praten 
Vader van het licht 
Ik wil U bedanken 
Ook voor deze dag 
Wilt U voor mij zorgen 
Dat ik groeien mag. 
  
Wilt U mij ook helpen 
Als ik speel of leer 
Om bij U te blijven 
Heel dicht bij U Heer 
Zegen alle kinderen 
Mensen groot en klein 
Laat er vrede komen 
Laat er liefde zijn. 
   
Met mijn handen samen 
En mijn ogen dicht 
Zeg ik zachtjes amen 
Vader van het licht. 
  
Gebed 
 
Schriftlz. Handelingen 20: 7 t/m 12 HSV 
Paulus opnieuw in Troas  
En op de eerste dag van de week, toen de 
discipelen bijeengekomen waren om brood 
te breken, sprak Paulus hen toe, omdat hij 
de volgende dag wilde vertrekken; en hij 

liet zijn toespraak voortduren tot 
middernacht. En er waren veel lampen in 
de bovenzaal waar zij bijeenwaren. En een 
zekere jongeman, van wie de naam 
Eutychus was, zat in het venster en werd 
door een diepe slaap overmand, doordat 
Paulus zo lang sprak. Hij viel, door de 
slaap overmand, van de derde verdieping 
naar beneden en werd dood opgetild. Maar 
Paulus ging naar beneden, wierp zich op 
hem, sloeg zijn armen om hem heen en zei: 
Maak geen misbaar, want zijn ziel is in 
hem. En nadat hij weer naar boven gegaan 
was, brood gebroken en iets genuttigd had, 
en hij lang, tot het aanbreken van de dag 
toe, met hen gesproken had, vertrok hij zo. 
En zij brachten de jongen levend mee en 
werden bovenmate vertroost. 
  
OK 232: Wij vieren feest 
 
Refrein 
Wij vieren feest omdat Jezus weer leeft. 
Wij vieren feest om wat Hij heeft gedaan. 
Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft. 
Jezus is opgestaan! 
  
Hij heeft de dood overwonnen, 
ons van de zonde bevrijd. 
Hij stierf maar dit is het wonder: 
Hij leeft in eeuwigheid 
 



Dus zing ik: Halleluja, prijs de Heer 
prijs zijn grote naam. 
En zing ik: Halleluja, prijs de grote 
Koning. 
Jezus is opgestaan! 
 
Refrein 
  
Hij heeft de dood overwonnen, 
ons van de zonde bevrijd. 
Hij stierf maar dit is het wonder: 
Hij leeft in eeuwigheid 
  
Refrein 2x 
 
Preek 
 
OK 118: Ik wil meer en meer gaan lijken 
op Jezus 
 
Refrein: 
Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus 
Ik wil meer en meer gaan lijken op Hem 
Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus 
Ik wil meer gaan lijken op Hem 
 
In alles wat ik ben en alles wat ik doe 
wil ik zijn zoals Jezus dat wil 
dus ook op elk moment en niet zo ‘af en 
toe‘ 
want dat maakt een heel groot verschil 
 

Refrein 
 
Ik wil graag dat de mensen Jezus in mij 
zien 
omdat ik een getuige wil zijn 
Al ben ik nog wat jong nou en! en 
bovendien  
is voor Jezus niemand te klein 
  
Refrein 
 
Toch merk ik telkens weer dat ik het zelf 
niet kan 
daarom geeft God zijn Heilige Geest 
Hij helpt mij meer en meer te leven naar 
Gods plan 
zonder Hem was ik nergens geweest 
 
 Refrein 
  
Afscheid zondagssch. en welkom JMC1  
 
Dankgebed 
 
Collecte (zingen tijdens de collecte) 
 
Is je deur nog op slot (tijdens de collecte)  
Is je deur nog op slot? Is je deur nog op 
slot? 
Van je krr krr krr doe ‘m 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. 
 
Is je deur nog op slot? Is je deur nog op 
slot? 
Van je krr krr krr doe ‘m open voor God,  
Want de Heer wil bij je wonen en dan ben 
je nooit alleen. 
 
Dit is de dag (Zingen tijdens de collecte)  
Dit is de dag, dit is de dag, 
die de Heer ons geeft, die de Heer ons 
geeft. 
Wees daarom blij, wees daarom blij 
en zing verheugd, en zing verheugd. 
Dit is de dag, die de Heer ons geeft. 
Wees daarom blij en zing verheugd. 
Dit is de dag, dit is de dag die de Heer ons 
geeft. 
  
Van A tot Z (Zingen tijdens de collecte) 
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 
 
 
 



G van Gekruisigd 
H is van Hoeksteen 
I van Immanuel, God is met ons 
J is van Jezus 
K is van Koning 
L van zijn Liefde, die Hij aan mij toont 
 

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 
 
M van Messias 
N is van Ned’rig  
O is van Opstanding 
P van Profeet 
Q van IQ: 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 
  

Gezang 456 vers 1 en 2 LvdK 
 
1. Zegen ons Algoede, 
neem ons in Uw hoede 
en verhef Uw aangezicht 
over ons en geef ons licht. 
 
2. Stort op onze bede, 
in ons hart Uw vrede 
en vervul ons met de kracht 
van Uw Geest bij dag en nacht. 
   
Zegen 
 
Amen, amen, amen, 
dat wij niet beschamen, 
Jezus Christus onze Heer'. 
Amen God, Uw naam ter eer. 
 
 
 
 
Na de dienst zingt het combo: 
 
OK 266: Diep van binnen blij 
Soms als ik ’s ochtends wakker wordt 
of ik ben onderweg naar school 
besef ik weer: U houdt van mij. 
Want elke dag die U mij geeft 
is een fantastisch mooi cadeau 
en dat gaat vaak aan mij voorbij. 
 

Refrein: 
U houdt zoveel van mij, o Heer, 
en daarvoor dank ik U steeds weer. 
Als ik bang of blij ben; 
U bent bij mij. 
Iedere dag en elke nacht 
beschermt U mij en houdt de wacht, 
dat maakt mij diep van binnen blij. 
 
Toch valt het ook niet altijd mee 
wanneer er ziekte is of pijn 
of een gemene pesterij. 
Maar U draagt mij door alles heen 
al lijkt het soms niet zo te zijn, 
U gaat mij nooit, nee nooit voorbij. 
 
Refrein 
 


