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  LIEDERENBLAD 
 

    Zondag 26 januari  2019  morgendienst 
                Themadienst de Bron 
            Voorganger J.S. Telgenhof 
 

Welkom/ afkondigingen 
 
Samenzang: Opwek. 733 (Tienduizend redenen) 
De zon komt op, maakt de morgen 
wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Refrein: 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige 
Naam. 
 
Heer, vol geduld toont U ons Uw 
liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is 
zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven 
zingen; 
tienduizend redenen tot 
dankbaarheid. 
 
(Refrein) 
 
En op die dag, als mijn kracht 
vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven 
zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 

 
(Refrein 2x) 
 
slot: 
 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Samenzang: Psalm 146 :1 (NB) 
1.Zing,mijn ziel, voor God uw Here, 
zing die u het leven geeft. 
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
zing voor Hem zo lang gij leeft. 
Ziel, gij zijt geboren tot 
zingen voor den Heer uw God.  

Parel in Gods hand (Elly /Rik) 
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. 
 
Ze zeggen allemaal je kan niks doen, je bent een oen! 
Ze trekken altijd aan m'n paardenstraat, ik ben niks 
waard! 
Nou heb ik weer de ranja om gegooid, ik leer echt 
nooit! 
M'n moeder luistert nooit als ik wat zeg, 'k heb altijd 
pech, ik ga maar weg! 
 
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 snap alweer niks van die rare som, ik ben zo dom! 
M'n bloes zit onder de spaghettimix, ik kan ook niks! 
Al noemt de hele klas me chagrijn, ik mag er zijn! 
Al zegt m'n broertje steeds: "wat stout ben jij", God 
houdt van mij.God houdt van mij! 
 
Ik weet, dat de vader me 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. 
 
 Opwek. 518 

Heer, U doorgrondt en kent mij; 
mijn zitten en mijn staan 
en U kent mijn gedachten, 
mijn liggen en mijn gaan. 
De woorden van mijn mond, o Heer, 
die zijn voor U bekend 
en waar ik ook naar toe zou gaan, 
ik weet dat U daar bent. 
  
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij 
en naast mij 
en om mij heen. 
 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij 
en naast mij 
en om mij heen, 
elke dag. 
  
Heer, U doorgrondt en kent mij, 
want in de moederschoot 
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ben ik door U geweven; 
U bent oneindig groot. 
Ik dank U voor dit wonder, Heer, 
dat U mijn leven kent 
en wat er ook gebeuren zal, 
dat U steeds bij mij bent. 

 
Wetlezing:  

 
Zingen groep 1,2 en 3   
Samen is veel leuker  (KOW 191)) 
Is je deur nog op slot? (KOW 4) 
 
Gebed 
 
Bijbellezing: Hand. 16 – 22 - 34  
Door 1 of 2 kinderen 
 
Sketch of filmpje 
 
Samenzang: van A tot Z (KOW 241) 
 A van almachtig  B van Bevrijder  C is van 
Christus, Gezalfde van God  D is van Dienaar E 
is van eeuwig  F van Formeerder, Hij schiep het 
heelal   
  
G van gekruisigd H is van Hoeksteen I van 
Immanuël, God is met ons J is van Jezus  K is 
van Koning  L van Zijn liefde, die Hij aan mij toont   
  
Van A tot Z Bent U de hoogste Heer Alfa, Omega 
en zoveel meer Oneindig groot is ook  uw 
heerschappij U bent het einde voor mij  
  
M van Messias  N is van ned’rig  O is van 
Opstanding P van Profeet  Q van I.Q. onze God 
is de slimste R is van Rots en  S is van Schild  
  
T is van Toevlucht, een veilige haven U van uniek 
Verlosser is V W is de Weg X voor extra 
bijzonder IJ voor ijzersterk Z van Zoon van God 

 
Preek 
 
Samenzang Canon Stel mijn vertrouwen 
'k Stel mijn vertrouwen 
op de Heer, mijn God. 
Want in zijn hand 
ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, 
zijn vrede woont in mij. 
'k Zie naar Hem op en 'k weet: 
Hij is mij steeds nabij! 
 
Zingen groep 4 t/8 Jezus in my rock (KOW 204) 
        Stap uit je boot     (KOW 233) 
  
 

 Dankgebed met 3 kinderen uit groep 6 
 
 1e Werk van de diaconie 
 2e Kerk en eredienst 

 
Samenzang: Ga in vrede (KOW 251)                                                               
Ga in vrede, 
ga in liefde, 
ga in de kracht van onze Heer. 
Met zijn blijdschap, 
en zijn zegen, 
Ga met God, tot de volgende keer. 
 
Dit is mijn gebed voor jou, 
elke dag steeds weer: 
 
Ga in vrede, 
ga in liefde, 
ga in de kracht van onze Heer. 
Met zijn blijdschap, 
en zijn zegen, 
Ga met God, tot de volgende keer. 
 
Zegen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


