
Liturgie middagdienst zondag 17 mei 2015 
Gezang 444  vers 1, 2 en 3  LvdK 
Opwekking 643 Al voor mijn leven is ontstaan 
Gezang 334  vers 1 en 3  LvdK 
Psalm 139  vers 1 en 8  LvdK 
Kinderopw. 136 God heeft jou gemaakt 
Kinderopw. 185 De Here zegent jou 
Psalm 105  vers 5   OB 
Schriftlezing: Johannes 7, vers 31 t/m 44 HSV 
Psalm 36  vers 3a en 2b  LvdK 
Gezang 217  vers 1 en 3  LvdK 
Psalm 146  vers 1   LvdK 
Opwekking 764 Zegekroon 
 
 
Opwekking 643 – Al voor mijn leven is ontstaan 
Al voor mijn leven is ontstaan 
had U een doel voor mijn bestaan 
beschreef mijn dagen in de tijd 
U bent het die mij heeft gemaakt 
wat U bedacht heeft is volmaakt 
en daarom dank ik U altijd 
iedere dag is bijzonder 
ieder moment is een wonder 
 
Dit is de dag die U mij geeft 
U maakt mij blij 
U maakt mij blij 
ik prijs U Heer in alles 
Dit is de dag die U mij geeft 
U maakt mij blij 
 
Al voor mijn leven is ontstaan 
had U een doel voor mijn bestaan 
beschreef mijn dagen in de tijd 
U bent het die mij heeft gemaakt 
wat U bedacht heeft is volmaakt 
en daarom dank ik U altijd 
iedere dag is bijzonder 
ieder moment is een wonder 
 
Dit is de dag die U mij geeft 
U maakt mij blij 
U maakt mij blij 
ik prijs U Heer in alles 
Dit is de dag die U mij geeft 
U maakt mij blij 
U maakt mij blij 
ik prijs U Heer 
 
Iedere dag is bijzonder 
ieder moment is een wonder 
 
Dit is de dag die U mij geeft 

U maakt mij blij 
U maakt mij blij 
ik prijs U Heer in alles 
 
U maakt mij blij 
ik prijs U Heer 
 
 
Kinderopwekking 136 – God heeft jou gemaakt 
God heeft jou gemaakt van top tot teen 
Iemand zoals jij, nee, zo is er niet een 
want je bent uniek, heel speciaal en bijzonder 
je bent nog zoveel mooier dan een wereldwonder. 
 
Hij heeft je gevormd in je moeders buik 
en na negen maanden kwam jij er uit 
met alles er op en alles er aan 
Dus geef Hem alle eer, want Hij heeft dat gedaan 
God heeft jou gemaakt van top tot teen! 
 
 
Kinderopwekking 185 – De Here zegent jou 
De Here zegent jou 
en Hij beschermt jou 
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven 
Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij je zijn 
Hij zal Zijn vrede aan je geven 
 
Hij zegent overvloedig 
vergroot je gebied 
Zijn hand zal je bewaren 
in pijn en verdriet 
 
Hij opent je de hemel 
geeft regen voor je land 
Hij zegent in genade 
het werk van je hand 
 
De Here zegent jou 
en Hij beschermt jou 
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven 
Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij je zijn 
Hij zal Zijn vrede aan je geven 
 
De God nu van de vrede 
geeft je telkens weer 
zijn liefde en genade 
door Jezus de Heer 
Ontvang dan nu zijn zegen 
zowel groot als klein 
zodat je in de wereld 
tot zegen zult 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. 
 
Halleluja! Jezus overwon. 
Jezus overwon. 
Halleluja! Prijs Hem, 
Die de wereld verwon. 
  
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. 
 
Halleluja! Jezus overwon. 
Jezus overwon. 
Halleluja! Prijs Hem, 
Die de wereld verwon. 
 
Elke muur wordt neergehaald, 
ieder bolwerk afgebroken. 
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. 
 
Halleluja! Jezus overwon. 
Jezus overwon. 
Halleluja! Prijs Hem, 
Die de wereld verwon. 
 
Elke muur wordt neergehaald, 
ieder bolwerk afgebroken. 
U draagt de zegekroon; 
U overwon, U overwon! 


