
Liturgie morgendienst 

Psalm 92 vers 1   OB 
Psalm 33 vers 1 en 2  LvdK  
Psalm 40 vers 3   LvdK  
Lied 642    OPW 
Schriftlezing Koloss. 1:29 - 2:15 HSV 
  Joh. 10: 1 - 18 HSV  
Lied 74    OvK  
Gezang 455 vers  1, 2 en 3 LvdK  
Psalm 105 vers 24  OB 
 
Lied 642  OPW 
Al mijn zonden, al mijn zorgen, 
neem ik mee naar de rivier. 
Heer,vergeef mij en genees mij. 
Vader,kom,ontmoet mij hier. 
 
Want dit water brengt nieuw leven 
en vrfrist mij elke dag 
’t Is een stroom van uw genade, 
waar’k U steeds ontmoeten mag. 
 
Refrein: 
Here Jezus, neem mijn leven, 
ik leg alles vor u neer. 
Leid mij steeds weer naar het water, 
‘k wil Udaar ontmoeten,Heer. 
 
Kom ontvang een heel nieuw leven, 
kom en stap in de rivier. 
Jezus roept je, Hij verwacht je 
en Hij zegt: “ontmoet mij hier” 
 
Refrein 

Lied 74    OvK 
Een wijs man bouwde zijn huis op de rots. 
Een wijs man bouwde zijn huis op de rots. 
Een wijs man bouwde zijn huis op de rots. 
En de regen stroomde neer. 
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op. 
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op. 
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op. 
En het huis op de rots stond vast. 
 
Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand. 
Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand. 
Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand. 
En de regen stroomde neer. 
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op. 
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op. 
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op. 

En het huis stortte in met een plof. 
 
Dus bouw je huis op Jezus, de Rots. 
Dus bouw je huis op Jezus, de Rots. 
Dus bouw je huis op Jezus, de Rots. 
En de zegen daalt dan neer. 
En de zegen daalt dan neer en ‘t gebed stijgt op. 
En de zegen daalt dan neer en ‘t gebed stijgt op.  
En de zegen daalt dan neer en ‘t gebed stijgt op. 
Bouw je levenshuis op Hem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liturgie middagdienst 
Psalm 89 vers 4 en 9  DNP 

Lied 717 Stil, mijn ziel  Opw  

Schriftlezing  Ezra 9 vers 1 t/m 6, 10, 15HSV 

  Ezra 10: 1 t/m 5, 10 t/m 12, 19  

Psalm 90 vers 1 en 8  LvdK  

Verkondiging ‘Streng of zegen?’  

Psalm 86 vers 4 en 5  LvdK  

Lied 493 (collecte)   Opw  

Gezang 75 vers 14 en 15  LvdK  

Psalm 56 vers 5 en 6  OB 

 
 
Psalm 89 vers 4 en 9  DNP 
4. Hemel en aarde zijn van U, met al wat leeft. 
U bent het die de wereld vast verankerd heeft.  
U schiep het warme zuiden en het koude 
     noorden. 
De bergen prijzen U, zij juichen zonder woorden. 
Uw arm is krachtig en uw rechterhand verheven. 
Door liefde en door waarheid is uw troon 
     omgeven. 
 
9. ‘Mijn trouw neem Ik niet weg, 
mijn liefde neemt nooit af. 
Ik handhaaf mijn verbond,  
mijn woord dat Ik hem gaf. 
Omdat Ik heilig ben, zal Ik de waarheid spreken; 
Ik kan en zal mijn eed aan David niet verbreken. 
Zijn nageslacht regeert zolang de zon zal 
     schijnen; 
Ik zorg voor hem; nooit zal zijn koninkrijk 
     verdwijnen.’ 


