
16-12-2018 liturgie morgendienst 
Gezang 117 vers 1 en 4  LvdK 
Lied 464 vers 1 en 2  Opw 
Psalm 65 vers 1 en 2  OB 
Schriftlezing Lukas 1:  23 t/m 25 HSV 
Schriftlezing Lukas 1: 39 t/m 45 HSV 
Kerstproject KND 
Psalm 25 vers 7   OB 
Psalm 150 vers 1 en 2  LvdK 
 
Lied 464 vers 1 en 2  Opw 
Wees stil voor het aangezicht van God,  
want heilig is de Heer.  
Aanbid Hem met eerbied en ontzag  
en kniel nu voor Hem neer;  
die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt.  
Wees stil voor het aangezicht van God,  
want heilig is de Heer.  
 
Wees stil, want de heerlijkheid van God  
omgeeft ons in dit uur.  
Wij staan nu op heilige grond,  
waar Hij verschijnt met vuur;  
een eeuwigdurend licht straalt van zijn aangezicht.  
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
 
Projectlied kindernevendienst 
Dragers van Gods licht te zijn, 
wat was dat bijzonder, 
zij getuigden, groot en klein,  
van een lichtend wonder. 
Kijk eens naar Elisabet, 
moeder wordt zij samen met 
haar nog jonge nicht, 
wat een blij bericht. 
Zij vereert zo haar Heer, 
laat Maria ’t merken, 
haar geloof versterken. 

16-12-2018 liturgie middagdienst 
Psalm 68 vers 10   OB 
Psalm 103 vers 1 en 7  OB 
Lied 150 Heer, U bent mijn leven OTH 
Lied 185 De Heere zegent jou Opw-k 
Psalm 105 vers 5 en 1  OB 
Schriftlezing: Lukas 11 vers 5 t/m 13 HSV 
Lied 518 Heer, U doorgrondt mij Opw 
Verkondiging: Het wonder van verhoring 
Lied 351 Machtig God  ELB 
Collectelied Doop   Sela 
Gezang 44 vers 1, 2 en 3  LvdK 
 
Lied 150 Heer, U bent mijn leven OTH 
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta 
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt 
U woord is het pad de weg waarop ik ga 
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta 
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij 
 

k geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd 
eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij 
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons 
en met God de Vader en verenigt met uw volk 
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst 
dan brengt U ons thuis in Gods rijk 
 

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw 
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart 
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer 
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 
En in uw vergeving leef ik nu 
 

Vader van het leven, ik geloof in U 
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U 
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht 
U die via duizend wegen ons hier samen bracht 
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit 
Om het zaad te zijn van Godsrijk 

Lied 185 De Heere zegent jou Opw-k 
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 
 
de Here zegent u 
en Hij beschermt u 
Hij schijnt Zijn licht over uw leven 
Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij u zijn 
Hij zal Zijn vrede aan u geven (2x) 
 
Lied 518 Heer, U doorgrondt mijOpw 
Heer U doorgrondt en kent mij, 
Mijn zitten en mijn staan. 
En U kent mijn gedachten, 
Mijn liggen en mijn gaan. 
De woorden van mijn mond O Heer  
die zijn voor U bekend. 
En waar ik ook naartoe zou gaan, 
Ik weet dat U daar bent. 
 
Heer U bent altijd bij mij, 
U legt U handen op mij, 
En U bent voor mij, 
En naast mij, 
En om mij heen. 
 
Heer U bent altijd bij mij, 
U legt U handen op mij, 
En U bent voor mij, 
En naast mij, 
En om mij heen. 
Elke dag. 
 
 
 



Heer U doorgrondt en kent mij, 
Want in de moederschoot. 
Ben ik door U geweven, 
U bent oneindig groot! 
Ik dank U voor dit wonder heer, 
Dat u mijn leven kent. 
En wat er ook gebeuren zal, 
Dat U steeds bij mij bent! 
 
Heer U bent altijd bij mij, 
U legt U handen op mij, 
En U bent voor mij, 
En naast mij, 
En om mij heen. 
 
Heer U bent altijd bij mij, 
U legt U handen op mij, 
En U bent voor mij, 
En naast mij, 
En om mij heen. 
Elke dag 
 
Lied 351 Machtig God  ELB 
Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. 
Aard en hemel prijzen U, glorie voor Uw naam. 
Lam van God hoogste Heer, Heilig en rechtvaardig. 
Stralend licht Morgenster, niemand is als U. 
 
Prijs de Vader, prijs de Zoon. 
Prijs de Geest die in ons woont. 
Prijs de Koning der eeuwigheid. 
Prijs hen tot in eeuwigheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collectelied Doop   Sela 
In het water van de doop,  
zien wij hoe God zelf belooft,  
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.  
Water dat getuigt en spreekt, 
van de hoop die in ons leeft, 
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. 
  
Eén met Christus in zijn dood,  
gaan wij onder in de doop, 
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.  
Eén met Christus, ingelijfd,  
staan wij op van schuld bevrijd, 
in een leven dat voorgoed veranderd is. 
  
Met de Heer begraven en weer opgestaan, 
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.  
Uit het water van de doop,  
putten wij geloof en hoop, 
dat Gods trouw en liefde blijvend is.  
Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
  
In zijn lichaam ingelijfd: 
Christus’ kerk die wereldwijd, 
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.  
Mensen overal vandaan,  
die de weg van Christus gaan, 
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn. 
  
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. 
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. 
  
Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest!  
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!  
Wat een liefde, wat een hoop!  
U verzegelt door de doop 
dat ons leven bij U veilig is. 
Dat ons leven bij U veilig is. 


