
Liturgie middagdienst zondag 19 april 2015 
Voorzang   Breng ons samen  Sela 
Voorzang (733)   Tienduizend redenen  Opw 
Lied 281    Als een hert   Opw 
Psalm 102   vers 1 en 8     LvdK 
Lied 462    Aan Uw voeten Heer  Opw 
Schriftlezing:   Lucas 24: 36 - 53   HSV 
Psalm 40   vers 1      LvdK 

Lied 705    Toon uw liefde   Opw 
Zingen:    Belijdenis   Sela 
Tijdens collecte Combo: Thy Word  
Lied 710   Zegen mij   Opw 
 
 
Sela – Breng ons samen 
U roept ons samen als kerk van de Heer,  
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 

Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
 
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest  
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  

Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 
U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
 
Breng ons samen, één in uw naam. 

Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 
Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.  2X 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 
 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan.   2X 

Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 
 
 
 
 
 

Opwekking 733 – Tienduizend redenen  
De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Refrein: 
Loof de Heer, o mijn ziel. 

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 
 
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 
(Refrein) 
 

En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 
(Refrein 2x) 
 
slot: 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
 
 

Opwekking 281 – Als een hert  
Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.  2X 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
 
 

  



Opwekking 462 – Aan uw voeten Heer 
Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats 
Daarom kniel ik neer bij U 
Om bij U te zijn is de grootste eer, 
Daarom buig ik mij voor U.    2X 
 
Ja ik verkies nu om bij U te zijn, 
en om naar U te luisteren. 

In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, 
kom ik nu tot U, o Heer. 
 
Aan uw voeten Heer.. 
 
Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn, 
hier in een plaats van aanbidding, 
in Geest en waarheid samen één te zijn, 
in aanbidding voor U. 
 
Aan uw voeten Heer.. 

 
Zoals een vader die zijn kind omarmt, 
ja zo omarmt U ook mij. 
U bent een Vader die vertroost en beschermt. 
En ik kom tot rust bij U. 
En ik kom tot rust bij U. 
En ik kom tot rust bij U. 
 
 
Opwekking 705  - Toon uw liefde 
Aan de maaltijd wordt het stil, 
als de Meester knielen wil, 

en vol liefde als een knecht 
elk apart de voeten wast en zegt: 
 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij, 
als je Mij gaat volgen. 
 
Refrein: 
Toon Mijn liefde 

aan de ander 
dien de ander 
zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Heb elkaar lief, 
wat er ook gebeurt, 
dien de ander, 
zo heb Ik ook jou liefgehad. 
 
In de wereld wordt het stil, 
als wij doen wat Jezus wil 
en gaan dienen als een knecht, 

zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei: 
 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij, 
als je Mij gaat volgen. 
 

Refrein: 
Toon Mijn liefde 
aan de ander 
dien de ander     2X 
zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Heb elkaar lief, 
wat er ook gebeurt, 
dien de ander, 

zo heb Ik ook jou liefgehad. 
 
Zo heb ik ook jou liefgehad.  
Zo heb ik ook jou liefgehad. 
 
 
Sela  – Belijdenis 
U bent de God die roept,  
mijn hart en leven zoekt,  
die mij gevonden heeft;  
het eeuwig leven geeft. 

 
Als aan U toegewijd, 
mijn hart en mond belijdt:  
Ja, Jezus is mijn Heer;  
dan kniel ik voor U neer. 
  
Ik heb jou gekozen,  
opgedragen om mijn weg te gaan.  
In Mij blijvend vrucht te dragen,  
ga dan in mijn Naam. 
  
Heer, wij zeggen ja en amen,  

brengen U daarvoor de eer.  
Wij belijden allen samen;  
Jezus onze Heer. 
  
Mijn Jezus, geef mij kracht,  
als ik uw hulp verwacht;  
voltooi in mij uw werk  
en maak in zwakheid sterk. 
  
Als U mijn wegen leidt, 
in moeite en in strijd, 

houd ik gelovig stand; 
Heer, neem me bij de hand. 
  
Blijf in mijn liefde, alle dagen; 
in liefde voor elkaar. 
Wat je de Vader ook wilt vragen, 
vraag het in mijn Naam. 
  
Heer, wij zeggen ja en amen, 
brengen U daarvoor de eer. 
Wij belijden allen samen; 

Jezus onze Heer. 
Belijden onze Heer, 
Jezus onze Heer, Jezus, amen. 
 
  



Thy word 
Thy word is a lamp unto my feet 
And a light unto my path. 
Thy word is a lamp unto my feet 
And a light unto my path. 
 
When I feel afraid,  
And think I've lost my way. 

Still, you're there right beside me. 
Nothing will I fear 
As long as you are near;  
Please be near me to the end. 
 
Thy word is a lamp unto my feet 
And a light unto my path. 
Thy word is a lamp unto my feet 
And a light unto my path. 
 
I will not forget 

Your love for me and yet,  
My heart forever is wandering. 
Jesus by my guide,  
And hold me to your side,  
And I will love you to the end. 
 
Thy word is a lamp unto my feet 
And a light unto my path. 
Thy word is a lamp unto my feet 
And a light unto my path. 
 
Nothing will I fear 

As long as you are near;  
Please be near me to the end. 
 
Thy word is a lamp unto my feet 
And a light unto my path. 
Thy word is a lamp unto my feet 
And a light unto my path. 
And a light unto my path. 
You're the light unto my path. 
 
 

Opwekking 710 – Zegen mij 
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   2X 
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 
 
Met een hart vol vrede 
Zijn wij zegenend nabij 
Van uw liefde delend 
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
 
Opwekking 764 - Zegekroon 
U zult altijd voor ons strijden; 
U hebt steeds Uw trouw getoond. 

Deze waarheid is mijn blijdschap: 
Heer, U draagt de zegekroon, 
U, mijn Helper en Beschermer, 
U, mijn Redder en mijn Vriend. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 
 
Waar Uw grootheid wordt bezongen, 
wil ik knielen voor Uw troon. 
Waar U bent, verstilt de onrust, 
want U draagt de zegekroon. 
Vul dit huis nu met Uw glorie, 
vul ons hart met heilig vuur. 

Uw genade is mijn adem en mijn lied. 
 
Refrein: 
Halleluja! Jezus overwon. 
Jezus overwon. 
Halleluja! Prijs Hem, 
Die de wereld overwon. 
  
U zult altijd voor ons pleiten; 
U zocht door tot U ons vond. 
En geen macht kan U bestrijden, 

want U draagt de zegekroon. 
U bent Jezus, de Messias, 
Die de wereld redding biedt. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 
 
Refrein 
 
Elke muur wordt neergehaald, 
ieder bolwerk afgebroken.   2x 
U draagt de zegekroon; 
U overwon, U overwon! 

 
Aan het kruis leek U verslagen, 
maar U hebt de dood onttroond; 
zelfs het graf kon U niet houden, 
want U draagt de zegekroon. 
 
Refrein 
Elke muur wordt neergehaald      2x 


