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Liturgie morgendienst 30 december 2018

Psalm 31 vers 1 en 15 OB

Gezang 454 vers 1 LvdK

Lied 642 De Rivier Opw

Schriftlezing Openbaring 12 vers 1 t/m 12 HSV

Lied 40 Je hoeft niet bang te zijn OvK

Verkondiging

Psalm 111 vers 1 en 2 OB

Lied 818 (collecte) Op die dag Opw

Psalm 118 vers 3 en 10 LvdK

Liturgie middagdienst 30 december 2018

Lied 136 Abba Vader Opw

Psalm 43 vers 3 en 4 OB

Schriftlezing Lukas 2 vers 21 t/m 32 HSV

Gezang 328 vers 1 en 2 LvdK

Gezang 4 vers 1 en 2 EG

Psalm 57 vers 5 en 6 LvdK

Gezang 444 vers 1, 2 en 3 LvdK
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Liederenblad zondag 30 december 2018 
 

Opwekking 642 – De rivier 

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- 

Leid mij steeds weer naar het water; 

‘k wil U daar ontmoeten, Heer 
 

Opwekking voor kids 40 – Je hoeft niet bang te zijn 

Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer. 

Leg maar gewoon je hand, in die van onze Heer. 

 

Je hoeft niet bang te zijn, als oorlog komt of pijn. 

De Heer zal als een muur, rondom je leven zijn. 

 

Je hoeft niet bang te zijn, al gaan de lichten uit. 

God is er en Hij blijft, als jij je ogen sluit. 
 

 

Opwekking 818 – Op die dag 

Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus. 

Eenmaal heelt U iedere wond, 

heel de oude wereld verdwijnt; 

de pijn voorbij. 
 

Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus. 

Eenmaal zal het duidelijk zijn, 

alle zorg en wanhoop verdwijnt; 

de angst voorbij. 
 

Refrein: 

Op die dag, in de hemel, 

wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn, 

dan zijn wij bij Jezus 

en klinkt het overwinningslied. 
 

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus, 

kan genade heerlijker zijn? 

En U maakt ons anders en nieuw, 

op die dag. 
 

Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus. 

Eenmaal is het vechten voorbij, 

dan zien we uw macht en uw pracht, 

op die dag. 
 

(Refrein 2x) 
 

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus, 

kan genade heerlijker zijn? 

En U maakt ons anders en nieuw. 

Ja, U maakt ons anders en nieuw. 

U maakt ons anders en nieuw 

op die dag.   

 

(Refrein) 
 

 

Opwekking 136 – Abba Vader 

Abba, Vader, U alleen, 

U behoor ik toe. 

U alleen doorgrondt mijn hart, 

U behoort het toe. 

Laat mijn hart steeds vurig zijn, 

U laat nooit alleen. 

Abba, Vader, U alleen, 

U behoor ik toe. 
 

Abba, Vader, laat mij zijn 

slechts van U alleen, 

Dat mijn wil voor eeuwig zij 

d'uwe en anders geen. 

laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 

laat mij nimmer gaan. 

Abba, Vader, laat mij zijn 

slechts van U alleen. 
 

Enige gezangen 4 – De lofzang van Simeon 

1. Zo laat Gij, Heer', Uw knecht, 

Naar 't woord, hem toegezegd, 

Thans henengaan in vrede; 

Nu hij Uw zaligheid, 

Zo lang door hem verbeid, 

Gezien heeft op zijn bede. 
 

2. Een licht, zo groot, zo schoon, 

Gedaald van 's hemels troon, 

Straalt volk bij volk in d' ogen; 

Terwijl 't het blind gezicht 

Van 't heidendom verlicht, 

En Isrel zal verhogen. 


