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  LIEDERENBLAD 
Zondagmorgen 30 oktober 2022  
Voorganger Ds. R. J. Kranen 
Pianist  Niels 
m.m.v. koor “Zie zo” 
Thema: “Ik hou wel van een feestje” 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
OTH. 238  
1.Zoekt eerst het koninkrijk van God 
en zijn gerechtigheid, 
en dit alles ontvangt u bovendien. 
Hallelu, halleluja. 

  
Refrein: 
Halleluja, halleluja, halleluja, 
hallelu, halleluja. 

  
2.Men kan niet leven van brood alleen, 
maar van ieder woord 
dat door de Heer gesproken wordt. 
Hallelu, halleluja. 

  
(Refrein) 

  
3.Bidt en u zal gegeven zijn, 
zoekt en gij zult het zien, 
klopt en de deur zal voor u opengaan. 
Hallelu, halleluja. 

  
(Refrein) 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Koor zingt 2 lofliederen 
 
“Kom op het feest “ 
Refrein:  
Spring in de lucht 
zo hoog als je kunt 
en dans van plezier 
wat je dansen kunt. 
Vandaag is het feest, 
wees vrolijk en blij, 
want God is zo goed 
voor jou en voor mij. 

 
Hij is al zoveel jaren 
een trouwe hulp geweest. 
Kom, laten wij Hem prijzen 
en danken op dit feest.  
 
Refrein. 
 
 

Hij was al zoveel keren 
een redder uit de nood. 
We willen Hem vereren 
en zingen: 'U bent groot!'  
 
Refrein. 
 
Hij is al zolang bij ons, 
Hij is het die ons ziet. 
Hij zal steeds voor ons zorgen, 
nee, Hij verlaat ons niet.  
 
Refrein. 
 
“Juich, doe mee allemaal “ 
Refrein:  
Juich doe mee allemaal 
jubel geef je helemaal 
juich voor God de Heer 
juich doe mee allemaal 
jubel geef je helemaal 
juich voor God de Heer 
en geef Hem alle eer 
 
Hij maakte ons 
wij horen bij Hem 
de Herder die ons leidt 
de Heer is goed 
zijn liefde en trouw 
duren voor altijd.  
 
Refrein. 
 
Zeg het hardop, de Here is God 
ja ik hoor bij Hem 
waar je ook bent looft God 
prijst Zijn naam 
eer Hem met je stem.  
 
Refrein. 

 

Gebed bij de opening van de Bijbel  

                                                                                     

Bijbellezing:  Psalm 68:4-5,25-28 (BGT) –  

Gelezen door Claudia Jansen en Gerrie Boute  
 
OTH 565 “Zing, zing, zingen maakt blij” 
Refrein: 
Zing, zing, zingen maakt blij, 
zingen van Jezus, vrolijk en vrij! 
Zing, zing, zingen maakt blij, 
zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij! 

  
1.God is zo goed voor jou en voor mij. 
Pieker dus niet, wees dankbaar en blij. 
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  LIEDERENBLAD 
God heeft je lief en daarom zegt Hij: 
Ben je soms moe? Kom dan maar bij Mij. 

  
(Refrein) 

  
2.Ben je alleen of heb je verdriet? 
Lijkt het soms net of niemand je ziet? 
Kijk dan omhoog, de hemel is blauw. 
Weet je dat God zijn Zoon gaf voor jou? 

  
(Refrein) 

  
3.Zing maar in huis, op school en op straat 
en je zult zien hoe goed alles gaat. 
Wees maar niet bang, want Jezus belooft: 
'Ík ben bij jou als je maar gelooft.' 

  
(Refrein) 
 
Verkondiging 
. 
OTH. 540 “Maak een vrolijk geluid” 
1.Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
of je thuis bent of buiten op straat. 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
met de bel van je fiets op de maat. 
Want een vrolijk geluid maakt Hem blij. 
Doe je mee want ook jij hoort erbij. 
Zing en fluit! Roep het uit! 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer. 

  
2.Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
of je bruin bent of sproetig of blond. 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
met je hand of je voet of je mond. 
Want een vrolijk geluid maakt je blij. 
Ben je ziek of gezond kom erbij. 
Ook je stem! Is van Hem! 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer. 

  
3.Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
of je thuis bent of buiten op straat. 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
met de bel van je fiets op de maat. 
Want een vrolijk geluid maakt Hem blij. 
Doe je mee want ook jij hoort erbij. 
Zing en fluit! Roep het uit! 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer. 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer. 
 
Geloofsbelijdenis: (staande) 
 
Opwek. 25 “Laat ons met elkander” 
Laat ons met elkander, 
laat ons met elkander, 
zingen, prijzen, loven de Heer. 
Laat ons dat tezamen doen, 
 

 
zingen, prijzen, loven de Heer. 
Zingen, prijzen, loven de Heer, 
zingen, prijzen, loven de Heer, 
zingen, prijzen, loven de Heer, 
zingen, prijzen, loven de Heer. 

 
Dankgebed en voorbede 

 
Collecten: 
1e Kerk in Aktie. Project Myanmar ( Birma). 
2e Kerk en eredienst 

 
Slotlied OTH. 291 “k 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! 

 
Koor zingt zegenlied (Ga in vrede) 
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  

 
Beantwoord met Gezang 456 :3  
(Amen, amen,..) 

 
3.Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 
 
 
 
 
 
 
 


