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Liturgie morgendienst 10 februari 2019

Psalm 57 vers 1 en 2 OB

Gezang 291 vers 1 LvdK

Psalm 32 vers 2 LvdK

Schriftlezing Ruth 3 HSV

Lied 233 God heeft een plan OvK

Verkondiging Gezegend door de HEERE

Lied 488 Heer ik kom tot U Opw

Psalm 98 vers 1 en 2 OB

Liturgie middagdienst 10 februari 2019

Psalm 27 vers 1 en 2 DNP

Lied 770 Ik zal er zijn Opw

Psalm 103 vers 1 OB

Schriftlezing Marcus 12 vers 41 t/m 44 HSV

Verkondiging ‘Jij, je geloof en de offerkist’

Psalm 116 vers 1, 9, 10 en 11 OB

Lied 60 vers 1, 2 en 3 Opw

Gezang 473 vers 1, 4 en 5 LvdK
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Liederenblad zondag 10 februari 2019 
 

Opwekking voor kids 233 – God heeft een plan 

God heeft een plan met je leven, 

je bent hier met een doel. 

Geloof het diep van binnen, 

't is meer dan een gevoel. 
 

Hij doet meer dan je kan bidden, 

Hij is groter dan je denkt. 

Ik weet dat Hij je helpt, 

ik weet dat Hij je kent. 
 

Dus stap uit je boot, durf op water te lopen. 

Vraag God om hulp en de hemel gaat open. 

Wees maar niet bang, Hij is altijd bij jou. 

In de storm, in de strijd, in een moeilijke tijd: 

God is trouw. 
 

Halleluja, halleluja. 

Halleluja, halleluja. 

(2x) 
 

Opwekking 488 – Heer ik kom tot U 

Heer ik kom tot U 

Neem mijn hart verander mij 

Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U 

Want Heer ik heb ontdekt,  

dat als ik aan uw voeten ben,  

trots en twijfel wijken,  

voor de kracht van Uw liefde 
 

-Refrein- 

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 

Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 

Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 

Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, 

En de kracht van Uw liefde. 
 

 

Heer kom dichter bij,  

dan kan ik Uw schoonheid zien 

En Uw liefde voelen diep in mij  

en Heer leer mij Uw wil,  

zodat ik U steeds dienen kan.  

En elke dag mag leven 

Door de kracht van Uw liefde 
 

-Refrein 2x- 
 

Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, 

En de kracht van Uw liefde. 
 

Psalm 27 vers 1 en 2 (DNP) 

1. God is mijn licht, mijn heil, wat kan mij deren? 

Hij is de HEER, ik ben voor niemand bang. 

Ieder gevaar kan ik met Hem trotseren. 

Op Hem, mijn rots, bouw ik mijn leven lang. 

De aanval van belagers hield geen stand: 

ze struikelden en beten in het zand. 

Al smeedt een machtig leger een complot, 

in oorlog zelfs vertrouw ik op mijn God. 
 

2. Eén ding vraag ik de HEER: of ik mag wonen 

bij Hem in huis, zodat Hij daar altijd 

zijn liefdevolle goedheid mij kan tonen.  

Daar dien ik Hem in zijn aanwezigheid. 

Ik weet dat in zijn tent bij tegenslag 

beschutting is en ik er schuilen mag. 

Ik zing een vrolijk lied en musiceer; 

met opgeheven hoofd prijs ik de HEER. 

 

Opwekking 770 – Ik zal er zijn 

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 60 vers 1, 2 en 3 – Voor Uw liefde 

1. Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel. 

Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel. 

Wij aanbidden U, Heer. 

U komt toe alle lof en eer. 

O, Heer, wij prijzen uw naam! 
 

2. Voor uw woord van genade, dank U wel. 

Voor uw woord van genade, dank U wel. 

Heer, U maakte ons vrij. 

In uw kracht overwinnen wij. 

O, Heer, wij prijzen uw naam! 
 

3. Wij aanbidden U, Jezus, Zoon van God. 

Wij aanbidden U, Jezus, Zoon van God. 

Vul ons hart voor altijd, 

met uw liefde en heerlijkheid. 

O, Heer, wij prijzen uw naam! 


