
Liturgie morgendienst 4 oktober 2009: 
 
zingen:  Opwekking 640 (band) 
Ik hef mijn ogen op naar de bergen 
waar komt mijn hulp vandaan? 
ik hef mijn ogen op naar U Heer, 
die mij bij zal staan. 
 
Mijn hulp is van U Heer, 
die alles heeft gemaakt 
U zult voorkomen dat ik wankel of val 
U bent mijn Beschermer 
die over mij waakt 
die niet sluimeren of slapen zal 
wat kan mij gebeuren 
door zon of door maan? 
U bent mijn schaduw  
U bent er altijd 
bewaart heel mijn leven,  
mijn komen en gaan 
U beschermt mij tot in eeuwigheid 
mijn hulp is van U Heer! 

Mijn hulp is van U, Heer. 
O, van U! 
 

votum en groet 
zingen: Gez. 133 
gebed 
lezing: Romeinen 7: 14‐25 
zingen:   ‐ Ps. 118: 5, 8, 10 
     ‐ Opw. 430 (band) 
Heer, ik prijs uw grote naam. 
Heel mijn hart wil ik u geven. 
Want U bent de weg gegaan 
die mij redding bracht en leven. 
 
U daalde neer van uw troon 
om mens te zijn. 
Van de stal naar het kruis 
droeg U mijn pijn. Van het kruis naar het graf. 

uit het graf weer opgestaan. 
Heer, ik prijs uw grote naam. 
 

preek over relatie 3 – relatie met jezelf 
zingen: Opw. 569 (band) 
Over al wat leeft,  
bent U de hoogste Heer,  
als de zon opkomt  
elke morgen weer.  
Daarom vraag ik U,  
Heer van zee en land:  
neem ook mijn leven in uw hand. 
 
Regeer in mij met al uw kracht  
in mijn mooiste droom,  
in mijn zwartste nacht.  
Er is één ding dat ik U vraag:  
o Heer, regeer in mij vandaag. 
 
Laat alles wat ik zeg  
en alles wat ik denk  
als een spiegel zijn  
van wie U in mij bent.  
U bent zoveel meer  
dan ik verlangen kan: 
Heer, neem mijn leven in uw hand.  
 
Regeer in mij met al uw kracht  
in mijn mooiste droom,  
in mijn zwartste nacht.  
Er is één ding dat ik U vraag:  
o Heer, regeer in mij vandaag 

 
Van bovenaf, vanuit Christus, leven (Col.3:1‐10) 
zingen: Gez. 154: 3 en 4 
 
gebed 
collecte 
zingen: Opw. 589 (band) 
Ik wil juichen voor U, mijn Heer 
met blijdschap in mijn hart. 
Ik wil jubelen voor U Heer 

mijn hart is vol ontzag 
 
Ik erken: U, Heer, bent God 
en ik behoor U toe. 
Mijn aanbidding is slechts voor U 
wat ik ook denk of voel. 
 
Refrein: 
En ik ga door de poorten met een loflied, 
want ik wil U ontmoetem deze dag. 
En ik zing U alle lof toe, 
'k hef mijn handen naar U op. 
Ik prijs Uw naam, 
God van de eeuwigheid. 
 
Ik wil juichen voor U... 
Ik erken: U, Heer bent God... 
 
Want de Heer is goed. 
Zijn goedertierenheid 
is tot in eeuwigheid, amen! 
Ja de Heer is goed, 
zijn liefde 
en zijn trouw 
zijn tot in eeuwigheid, amen! 
 
Refrein 
 

zegen 
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