
Liturgie morgendienst 
Psalm 84 vers 1 OB 
Psalm 91 vers 1 en 2 OB 
Psalm 25 vers 5 LvdK 
Schriftlezing: Psalmen 91 HSV 
Micha 7, vers 14 t/m 20 HSV 
Lies 471 Een parel in Gods hand EL 
Gezang 429 vers 1 en 3 LvdK 
Verkondiging: Wie is als U ?! 
Lied 431 Jezus is de goede Herder OTH 
Lied 710 Zegenlied Opw 

Liturgie middagdienst 
Lied 123 Groot is uw trouw Opw 
Psalm 103 vers 1, 7 en 9 OB 
Psalm 89 vers 7 en 8 OB 
Schriftlezing: Psalmen 68 HSV 
Psalm 68 vers 1 en 2 LvdK 
Verkondiging: Belofte voor elke dag 
Psalm 68 vers 7 en 9 LvdK 
Lied 687(Collecte) Heer wijs mij uw weg Opw 
Gezang 429 vers 1 en 2 LvdK 
Gezang 429 vers 3 LvdK 
 
Weet je dat je een parel bent 
Weet je dat de Vader je kent 

Weet je dat je van waarde bent 

Weet je dat je een parel bent 

Een parel in Gods hand 

Een parel in Gods hand 

Ik weet dat de Vader mij kent 

Ik weet dat ik van waarde ben 

Ik weet dat ik een parel ben 

Een parel in Gods hand 

Een parel in Gods hand 

 

Jezus is de Goede Herder 
Jezus is de goede herder 

Jezus Hij is overal 

Jezus is de goede herder 

Brengt mij veilig naar de stal 

Als je 's avonds niet kunt slapen 

Als je bang in 't donker bent 

Denk dan eens al die schapen 

Die de heer bij name kent 

Jezus is de goede herder 

Jezus hij is overal 

Jezus is de goede herder 

Brengt mij veilig naar de stal 

En wanneer je soms alleen bent 

En je hart is vol verdriet 

Denk dan aan de goede herder 

Hij vergeet Zijn schaapjes niet 

Jezus is de goede herder 

Jezus Hij is overal 

Jezus is de goede herder 

Brengt mij veilig naar de stal 

 

Opwekking 710 
Zegen hen op de weg die ze moeten gaan. 

Zegen hen op de plek waar ze zullen staan. 

Zegen hen in alles, wat U van hen verlangt. 

O God, zegen hen alle dagen lang! 

Vader, maak hen tot een zegen; 

ga hen niet voorbij. 

Regen op hen met uw Geest, Heer, 



Jezus, kom tot hen 

als de Bron van leven, 

die ontspringt, diep in hen. 

Breng een stroom van zegen, 

waarin U zelf steeds mooier wordt voor hen. 

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. 

 

Groot is Uw trouw o Heer 
Groot is uw trouw, o Heer, 

mijn God en Vader. 

Er is geen schaduw van omkeer bij U. 

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 

die Gij steeds waart, 

dat bewijst Gij ook nu. ‐2x‐ 

Refrein: 

Groot is uw trouw, o Heer, 

groot is uw trouw, o Heer, 

iedere morgen aan mij weer betoond. 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

Groot is uw trouw, o Heer, 

aan mij betoond. ‐2x‐ 

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 

Kracht voor vandaag, 

blijde hoop voor de toekomst. 

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. ‐2x‐ 

‐Refrein‐ 

Groot is uw trouw, o Heer, 

groot is uw trouw, o Heer, 

iedere morgen aan mij weer betoond. 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

Groot is uw trouw, o Heer, 

aan mij betoond. ‐2x‐ 

 

Heer, wijs mij uw weg 
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. 


