
Liturgie zondagmorgen 5 februari 2023 

 

- Welkom en mededelingen 

 

- Op Toonhoogte 418 

 

 Refrein  
Ik ben veilig in Jezus' armen, 
veilig ben ik bij Hem. 
Ik ben veilig in Jezus' armen, 
er is nergens een plek waar ik zo veilig ben. 
 

  

1. Ben ik soms eenzaam en heb ik verdriet, 
is het soms net alsof niemand me ziet. 
Net of er niemand meer is die me mist, 
dan mag ik weten dat Jezus er is. 
Refrein 

2. Als ik door anderen soms wordt gepest 
zeggen ze: 'nee, jij hoort niet bij de rest'. 
Dan ben ik blij dat ik Jezus ken. 
Hij is mijn Vriend en ik hoor bij Hem! 
Refrein 

 

- Stil gebed, votum en groet 

 

- Psalm 147: 1, 7 (Nieuwe Berijming) 

 

1. Lof zij den Heer, goed is het leven 
als 's Heeren lof wordt aangeheven. 
Lieflijk en recht te allen tijde 
is 't onze God ons lied te wijden. 
Hij bouwt de stad, door Hem verkoren, 
het volk in ballingschap verloren 
brengt Hij er samen, heelt hun wonden, 
hoezeer hun harten zijn geschonden. 

7. De Heer heeft Jakob uitverkoren 
om naar zijn heilig woord te horen. 
Aan Israël heeft Hij ten leven 
zijn rechten en zijn wet gegeven. 
Zo deed Hij aan geen an'dre volken. 
Laat ons des Heeren lof vertolken. 
De kracht, de heerlijkheid, de ere 
zijn Hem, die eeuwig zal regeren. 

 

- Zingen ‘Tien Geboden’ (melodie: ‘Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht’) 

 

1. Ken je Gods gebod, woorden één tot tien? 
God laat zo zijn wil voor ons leven zien! 
Alle woorden zijn er, ook voor jou en mij; 
leven zoals God wil, dat maakt je vrij. 

2. Eén, erken de Heer, niemand is als God. 
In zijn vaderhand ligt heel ons levenslot. 
Twee, maak dan geen beelden, Hij is altijd meer. 
Dien geen and’re goden dan God de Heer. 

3. Drie, dat is de naam van de hoge God. 
Hij vraagt ook aan jou dat jij niet met Hem spot. 
Vier, dat is de rustdag, dag van onze Heer. 
Elke dag een feestdag, vandaag ook weer. 

4. Vijfde woord van God: blijf je ouders trouw. 
Denk aan wat ze deden in hun zorg voor jou. 
Zes, je moet niet haten, dat brengt veel verdriet, 
schelden slaan en schoppen, dat helpt je niet. 

5. Zeven is Gods woord, ja probeer het maar, 
dwars door dik en dun toch trouw zijn aan elkaar. 
Acht: je mag niet stelen wat van and’ren is. 
Als je toch iets meepikt, dan gaat het mis. 

6. Negen: spreek geen kwaad en maak niemand zwart, 
zeg alleen de waarheid, houd een zuiver hart. 
Tien: wees niet jaloers op wat een ander heeft. 
Je wordt zielsgelukkig als jij zo leeft! 

 

- Gebed 

 

- Schriftlezingen: Deuteronomium 6: 1-17, Mattheüs 6: 19-24 

 

  



- Op Toonhoogte 179: 1, 3, 5 

 

1. Woord, voor ons geschreven, 
door God ingegeven, 
brief aan ons gericht, 
wie uw boodschap lezen, 
worden onderwezen, 
zien Gods aangezicht. 
Steeds zijt gij ons heel nabij, 
rijke onvermoede, schatten 
blijkt gij te bevatten. 

3. Mensen spreken tegen, 
gaan op eigen wegen 
onverstoorbaar voort, 
dienen and’re goden, 
volgen hun geboden, 
Woord, kom aan het woord! 
Spreek met kracht, met uw gezag, 
ga in hen uw werk beginnen, 
breek hun leven binnen. 
 

5. Licht op onze paden,  
norm voor onze daden, 
lamp voor onze voet, 
wil in ons ook werken, 
dagelijks ons sterken 
met het brood dat voedt. 
Woord, geschied, word stem en lied, 
laat in lofzang heel ons leven 
op u antwoord geven. 

  

 

- Verkondiging 

 

- Op Toonhoogte 211 

 

Abba, Vader, U alleen 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen 
U behoor ik toe. 

Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts voor U alleen. 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d’Uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen.  

 

- Eerste gedeelde Avondmaalsformulier 

 

- Dankgebed en voorbede 

 

- Collecte 

 

- Op Toonhoogte 242 

 

U die mij geschapen hebt, 
U wil ik aanbidden als mijn God, 
in voor- of tegenspoed. 
Uw liefde doet mij zingen. 
U die mij geschapen hebt, 
U wil 'k danken hoe ik mij ook voel, 
en U gehoorzaam zijn. 
Heer, U bent mijn doel. 

U bent mijn bestemming, 
U hebt mij gemaakt om als uw kind, 
in voor en tegenspoed, 
uw liefde uit te stralen. 
Dit is mijn bestemming: 
dienen met verstand en met gevoel, 
vanuit gehoorzaamheid. 
Heer, U bent mijn doel. 

 

- Zegen, beantwoord met Op Toonhoogte 138: 3 


