
LITURGIE MORGENDIENST 12 juli 2020 - Zuidland 

De begeleidingsband speelt en zingt:  

 Opwekking 430 ‘Heer, ik prijs uw grote Naam’ 

 

Welkom 

 

Aanvangslied: Psalm 87: 1, 2, 3 en 4 ‘Op Sions berg ... 

 

Stil gebed - Bemoediging en Groet 

 

Zingen: NLB 274: 1, 2 en 3 ‘Wij komen hier... 

 

Gebed om Gods ontferming 

 

Zingen: NLB 305: 1, 2 en 3 ‘Alle eer en alle glorie...’ 

 

Gebed om de leiding van de Heilige Geest 

 

Kinderlied van de maand: ‘Het allerleukste liedje’ 

Ik ken een heel leuk liedje 
En het maakt me blij. 
Het is vaak op de radio 
En het past heel goed bij mij. 
Het liedje blijft zo hangen. 
'T Is een leuke melodie, 
Maar het gaat ook ergens over, 
Nee, vervelen doet het niet. 
 
Het gaat van: "Oeh, oeh, oeh" 
 
Dit liedje maakt me happy en, echt, 
Het voelt zo goed. 
Het maakt mij altijd vrolijk 
En geeft mij weer nieuwe moed. 
En zit ik er doorheen, 
Dan zet ik mijn speakers aan. 
Dan luister ik dit liedje 
En kan ik er tegenaan. 
 
Want God zegt over jou over mij, 
Iets bijzonder en dat maakt mij blij, 
 
Hij zegt: 
"Groter dan een berg, zo hoog, 
Mooier dan de regenboog, 
Dieper dan de oceaan, 
Is hoeveel Ik van je houd. 
Maak je dus geen zorgen meer. 
Elke dag ben Ik er weer." 
 
Dit allerleukste liedje is er voor iedereen. 
Ja, het geldt dus ook voor jou: 
'Je bent niet meer alleen'. 
Luister naar dit liedje bij alles wat je doet. 
Herinner je dan telkens weer: 
'Hij maakt alles goed'. 
 



Want God zegt over jou over mij, 
Iets bijzonder en dat maakt mij blij, 
 
Hij zegt: 
"Groter dan een berg, zo hoog, 
Mooier dan de regenboog, 
Dieper dan de oceaan, 
Is hoeveel Ik van je houd. 
Maak je dus geen zorgen meer. 
Elke dag ben Ik er weer. 
Als je eens wist hoeveel Ik van je houd." 
 
"Groter dan een berg, zo hoog, 
Mooier dan de regenboog, 
Dieper dan de oceaan, 
Is hoeveel Ik van je houd. 
Maak je dus geen zorgen meer. 
Elke dag ben Ik er weer. 
Als je eens wist hoeveel Ik van je houd." 
 

Aansteken Lantarentje in verbondenheid met de kinderen 

 

Schriftlezing: Handelingen  4: 5 - 12 

               Handelingen 11: 19 – 30 

 

Zingen: NLB 939: 1, 2 en 3  

  ‘Op U alleen, mijn licht en kracht... 

    

Verkondiging 

 

Een luisterlied: ‘Geen afstand’ (van Eline Bakker) 

U bent niet bang voor mijn vragen 
Mijn twijfel schrikt U niet af 
U deinst niet terug bij het zien van mijn falen 
Daar in mijn zwakte zie ik Uw kracht 
 
U bent niet verrast als ik struikel 
Niet boos of teleurgesteld 
U tilt mij op en U toont mij Uw goedheid 
Daar in Uw armen vind ik herstel 
 
U strekt Zich uit naar mij 
Wat ik ook doe of voel 
Er is geen afstand 
Tussen U en mij 
Er is geen schaduw van 
Omkeer bij U te zien 
Er is geen afstand 
Tussen U en mij 
 
U heet mij altijd weer welkom 
U schudt het stof van mij af 
Ik zie compassie en trots in Uw ogen 
Ik kom tot leven bij het zien van Uw lach 
 
Niet langer gebukt onder schaamte 
U heeft mij vrijgemaakt 



Nu ga ik staan op Uw woord en beloften 
U bent een Vader die mij nooit verlaat 
 
U strekt Zich uit naar mij 
Wat ik ook doe of voel 
Er is geen afstand 
Tussen U en mij 
Er is geen schaduw van 
Omkeer bij U te zien 
Er is geen afstand 
Tussen U en mij 
 
Dit is waar 
Ik hoor te zijn 
Ik dichtbij U 
U dichtbij mij 
Ik wil nu 
Niets anders meer 
Ik geef mij over        (3x) 
 
Dit is waar 
Ik hoor te zijn 
Ik dichtbij U 
U dichtbij mij 
Ik wil nu 
Niets anders meer 
Ik geef mijzelf 
 
Oh, ik geef mij over 
Dit is waar ik hoor te zijn 
Ik wil bij U zijn 
Heel dichtbij U zijn 
 
U strekt Zich uit naar mij 
Wat ik ook doe of voel 
Er is geen afstand 
Tussen U en mij 
Er is geen schaduw van 
Omkeer bij U te zien 
Er is geen afstand 
 
U strekt Zich uit naar mij 
Wat ik ook doe of voel 
Er is geen afstand 
Tussen U en mij 
Er is geen schaduw van 
Omkeer bij U te zien 
Er is geen afstand 
Tussen U en mij 
 
Aandacht voor het Afscheid van BLITZ - filmpje 

 

Gebeden – Onze Vader 

- Voorbede slachtoffers Sebrenica 

 

Aandacht voor Inzameling van de gaven – GIVT – QR-code 

- Rekeningnummers 
- Collectemunten 



Aandacht voor het pastoraat 

 

Slotlied: NLB 425 “Vervuld van uw zegen... 

 

Zegen – gesproken Amen 

 


