
Liturgie zondag 1 mei - morgendienst 

Psalm 84 vers 1   NB 

Gezang 460 vers 1, 2 en 3  LvdK  

Psalm 32 vers 1 en 3  OB 

Psalm 51 vers 5   NB 

Schriftlezing Gal. 4, vers 21 t/m 31 HSV 

  Gen. 16 vers 1 t/m 3 HSV 

  Gen. 21 vers 9 t/m 13 HSV 

Lied 86   Ik ben veilig in Jezus’ armen 

Verkondiging Door Jezus Christus verlost – 

 ben je echt vrij! 

Psalm 111 vers 1   OB 

Gezang 427 vers 1 en 7  LvdK  

Gezang 411 vers 1 en 6  LvdK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lied 86 – Ik ben veilig in Jezus’ armen 

Refrein: 
Ik ben veilig in Jezus’ armen 
veilig ben ik bij Hem 
ik ben veilig in Jezus’ armen 
er is nergens een plek 
waar ik zo veilig ben. 
 
Ben ik soms eenzaam en heb ik verdriet 
is het soms net alsof niemand me ziet 
net of er niemand meer is die me mist 
dan mag ik weten dat Jezus er is. 
 
Refrein 
 
Als ik door andere soms word gepest 
zeggen ze nee jij hoort niet bij de rest 
dan ben ik blij dat ik Jezus ken 
Hij is mijn Vriend en ik hoor bij Hem 
 
Refrein 
 
Jij bent veilig in Jezus’ armen 
veilig ben jij bij Hem 
jij bent veilig in Jezus’ armen 
er is nergens een plek 
waar jij zo veilig bent... 
 
 
 

Liturgie zondag 1 mei - Middagdienst 
Psalm 71 vers 1   LvdK  

Psalm 91 vers 1   OB  

Schriftlezing  Openbaring 22 HSV 

Psalm 110 vers 1   OB 

Verkondiging  Zondag 19  HC 

 Wij delen in de overwinning dáár en hiér  

Gezang 399 vers 1 en 6  LvdK  

Lied 366 vers 1 en 3  Opw  

Psalm 150 vers 1 en 3  OB  

 
Lied 366 vers 1 en 3  OPW 
1. Kroon Hem met gouden kroon  
het Lam op zijne troon!  
Hoor, hoe het hemels loflied al  
verwint in heerlijk schoon.  
Ontwaak! mijn ziel en zing  
van Hem, die voor u stierf.  
En prijs Hem in all' eeuwigheen  
die 't heil voor u verwierf. 
 
3. Kroon Hem, de Vredevorst!  
Wiens macht eens heersen zal  
van pool tot pool, van zee tot zee.  
't Klinke over berg en dal.  
Als alles voor Hem buigt  
en vrede heerst alom,  
wordt d'aarde weer een paradijs.  
Kom, Here Jezus, kom! 


