
Liturgie Vriendendienst Helden – Jozef 
 

Inloop 

  

Welkom 

 

Aanbidding 

Medley Opwekking 32 (dit is de dag), 25 (laat ons met elkander), 54 (looft de Here) 

 

Votum en Groet 

 

Gebed 

 

Praatjesmakers met Wouter Krol 

 

Preek/Bijbellezen 

 

Zingen 

Opwekking 409 (Heel mijn hart jubelt voor de Heer) 

 

Geloofsbelijdenis 

Opwekking 347 (Ik geloof in God de Vader) 

 

Dankgebed 

 

Collecte 

 

Zingen 

Jiddische medley Opwekking 351 (Jezus geeft een loflied in ons hart), 423 (ik zing en juich), 321 (jubel, 

jubel dochter Sions) 

 

Zegen 

 

 

 

Teksten van de liederen staan op blad 2 en 3!!!!! 

 

 
  



OPWEKKING 32/25/54/32 

 

Dit is de dag, dit is de dag 

Die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft 

Wees daarom blij, wees daarom blij 

En zingt verheugd, en zingt verheugd 

Dit is de dag die de Heer ons geeft, 

Wees daarom blij en zingt verheugd 

Dit is de dag, dit is de dag 

Die de Heer ons geeft. 

 

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. 

 

Looft de HERE, alle gij volken,  

prijst Hem, alle gij natiën; 

want zijn goedertierenheid is machtig over ons, 

en des HEREN trouw is tot in eeuwigheid.  

 

Halleluja 

 

Dit is de dag, dit is de dag 

Die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft 

Wees daarom blij, wees daarom blij 

En zingt verheugd, en zingt verheugd 

Dit is de dag die de Heer ons geeft, 

Wees daarom blij en zingt verheugd 

Dit is de dag, dit is de dag 

Die de Heer ons geeft. 

 

Opwekking 409 

 

Heel mijn hart jubelt voor de Heer, 

Ik dans, want alles zingt in mij. 

Hij maakte mij zo stralend als de zon 

door zijn rechtvaardigheid. 

Heel mijn hart jubelt voor de Heer, 

heel mijn hart jubelt voor de Heer. 

 

Ik was arm maar Hij bracht rijkdom, 

ruilde schande om voor eer, 

kleedde mij in licht en luister, 

glorie breng ik aan de Heer! 

Heel mijn hart jubelt voor de Heer, 

heel mijn hart jubelt voor de Heer. 

 

Heel mijn hart jubelt voor de Heer, 

Ik dans, want alles zingt in mij. 

Hij maakte mij zo stralend als de zon 

door zijn rechtvaardigheid. 

Heel mijn hart jubelt voor de Heer, 

heel mijn hart jubelt voor de Heer. 

 

Als een bruid die straalt 

van blijdschap 

klopt ons hart van vreugde 

voor het feest. 

Zoals priesters 

vol genade die vervuld zijn 

met zijn Geest. 

 

Heel mijn hart jubelt voor de Heer,  

heel mijn hart jubelt voor de Heer 

Heel mijn hart jubelt voor de Heer,  

heel mijn hart jubelt voor de Heer

 

Opwekking 347 

 

Ik geloof in God de Vader, 

Schepper, die de schepping draagt. 

In zijn Zoon, in Christus Jezus 

die, geboren uit een maagd, 

aan het kruis de wereld redde, 

onze zonden op zich nam. 

Opgestaan en opgevaren 

troont Hij aan Gods rechterhand. 

 

Jezus, Hij is Heer,  )  

Hij is Heer.   )4x 

Naam aller namen, 

naam aller namen. 

 

Ik geloof in God de Trooster, 

gaven van de heil'ge Geest, 

die Gods woord aan ons bevestigt: 

gaat en predikt en geneest. 



Als Hij komt met macht en luister 

zal de mensheid voor Hem staan. 

Dan zal elke knie zich buigen, 

elke tong belijdt zijn naam: 

Jezus, U bent Heer, )  

U bent Heer.  )4x 

Naam aller namen, 

naam aller namen. 

 

Opwekking 351/423/321 

 

Jezus geeft een loflied in ons hart  

Jezus geeft een loflied in ons hart 

’t Is een lied van vreugde, niemand neemt het weg 

Jezus geeft een loflied in ons hart 

 

Jezus leert ons samen zijn in harmonie 

Jezus leert ons samen zijn in harmonie 

Zoveel mensen, zoveel harten, Hij maakt ons een 

Jezus leert ons samen zijn in harmonie 

 

Jezus leert ons samenleven als gezin 

Jezus leert ons samenleven als gezin 

Door zijn liefde groeit de liefde voor iedereen 

Jezus bindt samen als gezin 

 

Jezus keert de rouwklacht om tot vreugdedans 

Jezus keert de rouwklacht om tot vreugdedans 

Wie gebukt gaan onder zorgen die richt Hij op 

Jezus keert de rouwklacht om tot vreugdedans  

 

TUSSENSPEL 

 

Ik zing en juich voor mijn verlosser, 

juich voor mijn verlosser. 

Ik zing en juich voor mijn verlosser: 

Jezus is mijn Heer.  

Jezus is mijn Heer.  

 

Hij is mijn rots en mijn vertrouwen, 

rots en mijn vertrouwen. 

Hij is mijn rots en mijn vertrouwen: 

Jezus is mijn Heer.  

Jezus is mijn Heer.  

 

Ik zing en juich voor mijn verlosser, 

juich voor mijn verlosser. 

Ik zing en juich voor mijn verlosser: 

Jezus is mijn Heer.  

Jezus is mijn Heer.  

 

Hij is mijn kracht en overwinning, 

kracht en overwinning. 

Hij is mijn kracht en overwinning: 

Jezus is mijn Heer.  

Jezus is mijn Heer.  

 

Ik zing en juich voor mijn verlosser, 

juich voor mijn verlosser. 

Ik zing en juich voor mijn verlosser: 

Jezus is mijn Heer.  

Jezus is mijn Heer.  

 

Jubel, jubel dochter Sions, 

juich van harte Israël. 

Kom verheug u en wees vrolijk, 

dochter van Jeruzalem! 

 

Jubel, jubel dochter Sions, 

juich van harte Israël. 

Kom verheug u en wees vrolijk, 

dochter van Jeruzalem! 

 

Uw gerichten heeft Hij weggenomen 

De vijand weggevaagd. 

Ja de Here, Koning Israëls, 

is in uw midden, dus vrees niet. 

 

Jubel, jubel dochter Sions, 

juich van harte Israël. 

Kom verheug u en wees vrolijk, 

dochter van Jeruzalem! 

 

Op die dag zal worden gezegd 

tot Jeruzalem: 

vrees niet Sion, Sion, Sion, 

laten uw handen niet verslappen. 

 

Jubel, jubel dochter Sions, 

juich van harte Israël. 

Kom verheug u en wees vrolijk, 

dochter van Jeruzalem! 

 

De Heer uw God is in uw midden, 

een Held die verlost. 

Hij zal zich over u 

met vreugd' verblijden, 

met gejubel over u juichen! 

 

Jubel, jubel dochter Sions, 

juich van harte Israël. 

Kom verheug u en wees vrolijk, 

dochter van Jeruzalem! 

 

Jubel, jubel dochter Sions, 

juich van harte Israël. 

Kom verheug u en wees vrolijk, 

dochter van Jeruzalem! 

Lalalala… 

 


