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Opening
Koor zingt:
Samenzang: Psalm: 150 vers 1 en 3
Looft God, looft Zijn naam alom;
looft Hem in Zijn heiligdom;
looft des HEEREN grote macht,
in den hemel Zijner kracht;
looft Hem, om Zijn mogendheden,
looft Hem, naar zo menig blijk
van Zijn heerlijk koninkrijk,
voor Zijn troon en hier beneden
Looft God, naar Zijn hoog bevel,
met het klinkend cimbelspel;
looft Hem, op het schel metaal
van de vrolijke cimbaal;
looft den HEER; elk moet Hem eren,
Al wat geest en adem heeft;
looft den HEER, die eeuwig leeft;
looft verheugd den HEER der heren!

- Onze Vader
- ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer’ mijn God
- Hosanna

Samenzang: Als je bidt, zal Hij je geven
Als je bidt, zal Hij je geven.
Als je klopt aan de deur
Zal Hij open doen.
Als je zoekt dan zul je ’t vinden.
Halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.
1

Als je Mijn Vader iets wilt vragen,
Vraag in Mijn Naam, Ik zal het doen.
Ik ben met je alle dagen.
Ik ben Dezelfde als toen.
(Refrein)

2

Als je de Vader vraagt om een brood,
Geeft Hij je zeker nooit een steen.
Al je gebeden klein of groot,
Heus, Hij vergeet er niet één.
(Refrein)

Gebed
Samenzang: Dit is de dag
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 zing verheugd, en zing verheugd.
Dit is de dag die de Heer ons geeft.
Wees daarom blij en zing verheugd.
Dit is de dag, dit is de dag die de Heer ons geeft.

Overdenking: Jezus is de Goede Herder

Samenzang: Jezus is de goede Herder
Refrein:

Jezus is de goede Herder,
Jezus, Hij is overal.
Jezus is de goede Herder,
Brengt mij veilig naar de stal.

1

Als je ’s avonds niet kunt slapen
En je bang in ’t donker bent,
Denk dan eens aan al die schaapjes
Die de Heer bij name kent. (refrein)

2

En wanneer je soms alleen bent
En je hart is vol verdriet.
Denk dan aan de goede Herder.
Hij vergeet Zijn schaapjes niet. (refrein)

Koor zingt:
- In het begin lag de aarde verloren
- God, Die alles maakte
- Zie de zon

Samenzang: Zingen: Laat ons met elkander TH 438
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 ( 4x)

Samenzang: Uw woord is een lamp TH448
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
En een licht op mijn pad
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
En een licht op mijn pad
Uw Woord is een lamp
Uw Woord is een licht,
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
En een licht op mijn pad

Dankgebed

Zingen: De Here zegent jou TH 395
De Here zegent jou en Hij beschermt jou,
Hij schijnt zijn licht over jouw leven.
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn,
Hij zal zijn vrede aan je geven.

De Here zegent u en Hij beschermt u,
Hij schijnt zijn licht over uw leven.
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn,
Hij zal zijn vrede aan u geven.

