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Liturgie morgendienst 31 maart 2019

Lied 760 Wie vrees ik nog Opw

Psalm 84 vers 1 OB

Lied 687 Heer wijs mij Uw weg Opw

Lied 802 Hier is mijn hart Heer Opw

Schriftlezing Lukas 23 vers 1 t/m 25 HSV

Lied 116 Jezus Naam boven alle Naam Opw

Lied 435 Waarom bleef U zo stil? OTH

Verkondiging Face 2 Grace: Wie kies jij?

Lied 645 Ik kies vandaag Opw

Lied 710 Gebed om zegen Opw

Lied 468 Wij willen dat Jezus.. Opw

Liturgie middagdienst 31 maart 2019

Psalm 139 vers 1, 7 en 8 LvdK

Lied 244 Welzalig de man Opw

Schriftlezing Psalm 139 HSV

Psalm 106 vers 32 t/m 39 HSV

Psalm 51 vers 5 en 6 LvdK

Verkondiging ‘Uw ogen zagen mijn vormeloos begin’

Lied 770 Hoe wonderlijk mooi Opw

Lied 798 (collecte) Hou vol Opw

Psalm 91 vers 1 en 7 OB

Gezang 460 vers 1, 3 en 4 LvdK
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Liederenblad zondag 31 maart 2019Liederenblad zondag 31 maart 2019Liederenblad zondag 31 maart 2019Liederenblad zondag 31 maart 2019    
Morgendienst 
 

Opwekking 760Opwekking 760Opwekking 760Opwekking 760    

U hoort mij als ik bid, verdrijft mijn duisternis. 

Al vliegt de nacht mij aan,  

het daglicht breekt zich baan. Wie vrees ik nog? 
 

U trapt de vijand plat onder mijn voeten, God. 

Al valt de strijd mij zwaar,  

U bent mijn schild en zwaard. Wie vrees ik nog? 
 

-Refrein- 

Ik weet wie voor mij uit gaat  

en standhoudt achter mij: 

God van de hemellegers, 

U voert de strijd voor mij. 

De Heerser van de eeuwen, 

U bent een vriend van mij! 

God van de hemellegers, 

U voert de strijd voor mij. 
 

Mijn kracht is in uw naam, de naam die redden kan. 

O God, die mij bevrijdt, U overwint altijd! 

Wie vrees ik nog? Wie vrees ik nog? 
 

-Refrein- 
 

Geen wapen van de vijand houdt stand. ) 

U houdt de wereld in uw hand.   ) 

Ik houd mij vast aan wat U belooft;   )2x 

U bent trouw, Heer. U bent trouw, Heer. ) 
 

U bent trouw, Heer. 
 

-Refrein 2x- 
 

God van de hemellegers, 

U voert de strijd voor mij. 

 

 

Opwekking 687Opwekking 687Opwekking 687Opwekking 687    

Heer, wijs mij uw weg 

en leid mij als een kind 

dat heel de levensweg 

slechts in U richting vindt. 

Als mij de moed ontbreekt 

om door te gaan, 

troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 
 

Heer, leer mij uw weg, 

die zuiver is en goed. 

Uw woord is onderweg 

als een lamp voor mijn voet. 

Als mij het zicht ontbreekt, 

het donker is, 

leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. 
 

Heer, leer mij uw wil 

aanvaarden als een kind 

dat blindelings en stil 

U vertrouwt, vrede vindt. 

Als mij de wil ontbreekt 

uw weg te gaan, 

spreek door uw Woord en 

Geest mijn hart en leven aan. 
 

Heer toon mij uw plan; 

maak door uw Geest bekend 

hoe ik U dienen kan 

en waarheen U mij zendt. 

Als ik de weg niet weet, 

de hoop opgeef, 

toon mij dat Christus heel 

mijn weg gelopen heeft. 
 

 
Opwekking 802Opwekking 802Opwekking 802Opwekking 802    

Refrein 2x: 

Hier is mijn hart, Heer. 

Hier is mijn hart, Heer. 

Spreek uw waarheid 

binnen in mij. 
 

Ik ben van U. Ik ben aanvaard. 

Ik ben geliefd en puur gemaakt. 

Ik leef opnieuw. Ik adem in. 

Ik vind herstel, een nieuw begin. 
 

(Refrein) 
 

Ik ben van U. Ik ben aanvaard. 

Ik ben geliefd en puur gemaakt. 

Ik leef opnieuw. Ik adem in. 

Ik vind herstel, een nieuw begin. 
 

U bent sterk. U behoudt. 

U vergeeft. U bent trouw. 

U bent licht. Schijn in mij. 

U die leeft, leef in mij. 
 

Refrein 2 2x: 

Hier is mijn leven. 

Hier is mijn leven. 

Spreek uw waarheid 

binnen in mij. 
 

U bent meer dan genoeg. 

U bent hier. U bent goed. 

U bent hoop. U die redt, 

U bent al wat ik heb. 
 

(Refrein 2x) 
 

Spreek uw waarheid 

binnen in mij. 



Opwekking 116Opwekking 116Opwekking 116Opwekking 116    

Jezus, naam boven alle naam,  ) 

geweldige Redder,   ) 

verheerlijkte Heer.   )2x 

Immanuel, God is met ons,  ) 

grote Verlosser, het Levende Woord. ) 

 

Op Op Op Op Toonhoogte 435Toonhoogte 435Toonhoogte 435Toonhoogte 435    

Waarom bleef U zo stil toen ze U vroegen 

Bent U de koning der Joden 

Waarom bleef U zo stil toen ze U sloegen 

En aan een kruis wilden doden 

 

Dacht U aan ons en dat U de Vader zou zien 

Dacht U aan ons, misschien 

 

Waarom vocht U niet terug toen ze U vonden 

En als een dief wilden vangen 

Waarom vocht U niet terug toen ze U bonden 

En aan een hout wilden hangen 

 

Dacht U aan ons en dat U de Vader zou zien 

Dacht U aan ons, misschien 

 

Waarom zei U geen woord toen ze zo spuugden 

En U bespotten en lachten 

Waarom zei U geen woord toen ze U duwden 

En U naar Golgotha brachten 

 

Dacht U aan ons en dat U de Vader zou zien 

Dacht U aan ons, misschien 

 

 

 

 

 

 

Opwekking 645Opwekking 645Opwekking 645Opwekking 645    

Ik kies vandaag 

Ik leef voor U 

Ik kies vandaag 

Ik geef mijn ja aan U 

Ik kies vandaag 

Ik wil Uw stem verstaan 

Ik kies vandaag 

Ik leef voor U 

Want met heel mijn gezin 

Dien ik U Heer 

(Want met heel mijn gezin 

Wil ik leven tot Uw eer 

Vandaag) 

(2x) 

Want met heel mijn gezin dien ik U heer 

want met heel mijn gezin wil ik leven tot Uw eer 

Vandaag 

 

Opwekking 710Opwekking 710Opwekking 710Opwekking 710    

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. 

 

Opwekking 468Opwekking 468Opwekking 468Opwekking 468    

Wij willen dat Jezus wordt verhoogd,  ) 

zodat Hij gezien wordt in ons land )2x 

en ieder erkennen zal dat Hij  ) 

de weg en de waarheid is.  ) 

 

Dit willen wij en bidden wij; 

dat Jezus verhoogd wordt in ons land. 

Dit willen wij, geloven wij; 

dat Jezus verhoogd wordt in ons land. 

(laatste keer herhalen en slot) 

 

Stap voor stap wordt land veroverd, 

langzaam maar zeker gaan wij door. 

Elke muur wordt afgebroken; 

door gebed... vallen ze neer 

en neer en neer en neer... 
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Middagdienst 
 

Opwekking Opwekking Opwekking Opwekking 244244244244    

Welzalig de man die niet wandelt, in de raad der 

goddelozen 

Die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in 

de kring der spotters 

Maar aan des Heren wet, zijn welgevallen heeft, 

en diens wet overpeinst, bij dag en bij nacht 

 

Want hij is, als een boom geplant aan 

waterstromen 

die zijn vrucht geeft op tijd, welks loof niet verwelkt 

Alles gelukt 

 

Welzalig de man die niet wandelt, in de raad der 

goddelozen 

Die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in 

de kring der spotters 

Maar aan des Heren wet, zijn welgevallen heeft, 

en diens wet overpeinst, bij dag en bij nacht 

 

Want hij is, als een boom, geplant aan 

waterstromen 

die zijn vrucht, geeft op tijd, welks loof niet 

verwelkt 

Alles gelukt (2x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opwekking 770Opwekking 770Opwekking 770Opwekking 770    

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

 

Een boog in de wolken als teken van trouw, 

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 

ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

 

O Naam aller namen, aan U alle eer. 

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opwekking 798Opwekking 798Opwekking 798Opwekking 798    

Wij zijn het volk van God, 

wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar. 

Een leven lang te gast, 

er ligt een hemels vaderland voor ons klaar. 

 

Houd vol, houd vol, 

Hij laat niet los. 

 

Het is een zegetocht 

van heiligen en twijfelaars bij elkaar. 

Maar kijk, wij lopen nog, 

wij lopen wat God heeft beloofd achterna. 

 

Houd vol, houd vol, 

Hij laat niet los. 

 

Refrein: 

God is voor ons, God is naast ons, 

God is altijd om ons heen. 

Laat maar komen wat hierna komt, 

want Hij laat ons nooit alleen. 

 

En nu wij zijn omringd 

door zoveel helden die ons voor zijn gegaan, 

nu geven wij niet op. 

Het zijn de schouders waarop wij mogen staan. 

 

Houd vol, houd vol, 

Hij laat niet los. 

 

(Refrein) 


