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Liturgie morgendienst 1 december 2018

Psalm 122 vers 1 OB

Gezang 20 vers 1 en 7 LvdK

Psalm 86 vers 6 OB

Psalm 134 vers 1 en 3 OB

Schriftlezing Numeri 17 vers 1 t/m 13 HSV
(in NBV, BGT en HB: Numeri 17 vers 16 t/m 28)

Projectlied kindernevendienst

Verkondiging Verkozen tot zegen

Psalm 118 vers 7 en 1 OB

Lied (collecte) Gebed om zegen Sela

Gezang 441 vers 1, 10 en 11 LvdK

Liturgie middagdienst 1 december 2018

Gezang 444 vers 1 LvdK

Psalm 116 vers 1 en 8 LvdK

Schriftlezing Mattheüs 25 vers 1 t/m 13 HTB

Lied 42 ‘k Stel mijn vertrouwen Opw

Verkondiging Ik kijk uit naar Jezus!

Lied 414 Jezus zegt dat Hij OTH’15

Gezang 473 vers 1 en 10 LvdK

Lied 167 Samen in de Naam Opw

Gezang 456 vers 3 LvdK



Liederenblad zondag 2 december 2018 

Morgendienst 
 

Projectlied kindernevendienst 

Dragers van Gods licht te zijn, 

wat was dat bijzonder, 

zij getuigden, groot en klein,  

van een lichtend wonder. 

Zacharias was verstomd, 

maar als dan zijn zoontje komt, 

dan geneest God hem,  

met zijn nieuwe stem 

spreekt hij vrij, is hij blij,  

gaat een loflied zingen: 

God doet grote dingen. 

 

Sela – Gebed om zegen 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 

Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 

Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 

O God, zegen mij alle dagen lang! 

 

Vader, maak mij tot een zegen; 

ga mij niet voorbij. 

Regen op mij met uw Geest, Heer, 

Jezus, kom tot mij 

als de Bron van leven, 

die ontspringt, diep in mij. 

Breng een stroom van zegen, 

waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 

 

Zegen ons waar we in geloof voor leven. 

Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 

Zegen om de ander tot zegen te zijn. 

O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 

 

Vader, maak ons tot een zegen; 

hier in de woestijn. 

Wachtend op uw milde regen, 

om zelf een bron te zijn. 

Met een hart vol vrede, 

zijn wij zegenend nabij. 

Van uw liefde delend, 

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Middagdienst 
 

Opwekking 42 – Stel mijn vertrouwen 

‘k Stel mijn vertrouwen 

op de Heer, mijn God. 

Want in zijn hand 

ligt heel mijn levenslot. 

Hem heb ik lief, 

zijn vrede woont in mij. 

‘k Zie naar Hem op en ‘k weet: 

Hij is mij steeds nabij. 
 

Op Toonhoogte 414 – Jezus zegt dat Hij 

Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht. 

Dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. 

En Hij wenst, dat ieder tot zijn ere schijnt. 

Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn. 
 

Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet. 

Of het helder licht geeft, of ook bijna niet. 

Hij ziet uit de hemel, of wij lichtjes zijn. 

Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn. 
 

Jezus zegt ons ook, dat 't zo donker is, 

overal op aarde zonde en droevenis. 

Laat ons dan in 't duister held're lichtjes zijn. 

Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn. 
 

Opwekking 167 – Samen in de Naam van Jezus 

Samen in de naam van Jezus 

Heffen wij een loflied aan 

Want de geest spreekt alle talen 

En doet ons elkaar verstaan 

Samen bidden, samen zoeken 

Naar het plan van onze heer 

Samen zingen en getuigen 

Samen leven tot zijn eer 
 

Heel de wereld moet het weten 

Dat God niet veranderd is 

En zijn liefde als een lichtstraal 

Doordringt in de duisternis 

De weg van god is niet te keren 

Omdat hij er over waakt 

En de geest verbreekt de grenzen 

Die door mensen zijn gemaakt 
 

Prijs de Heer, de weg is open 

Naar de Vader naar elkaar 

Jezus Christus, triomfator,  

mijn verlosser, middelaar 

Vader met geheven handen 

Breng ik u mijn dank en eer 

‘t Is uw Geest die mij doet zeggen 

Jezus Christus is de Heer. 


