
1 
 

Liturgie 14 juli 2019,  

afscheid kindernevendienst 

 

 
 
Votum en groet 
 
Zingen Hemelhoog 420 Heer, wijs mij uw weg  
  

Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg  
slechts in U richting vindt.  
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 
  
Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
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Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op uw weg,  
de weg die eeuwig is. 
  
Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en 
Geest mijn hart en leven aan. 
  
Heer toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft. 

 
Zingen Hemelhoog 315 Schijn met uw licht in mijn hart, Heer  

 

Schijn met uw licht in mijn hart, Heer. 

Schijn met uw licht in mijn hart, 

dat ik U zien zal, dat ik U zien zal. 

 

Bekleed met majesteit en macht, 

stralend in de glans van uw glorie. 

Vul ons met liefde en kracht. 

Wij zingen: heilig, heilig, heilig. 
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Heilig, heilig, heilig. 

Heilig, heilig, heilig. 

Heilig, heilig, heilig. 

Dat ik U zien zal. 

 
Zingen Hemelhoog 259 Heer van de eeuwigheid  

 

Heer van de eeuwigheid laat ons Uw glorie zien. 

Heer over hemel en aard, God van Israël. 

 

Kom in Uw wijsheid en macht, 

vol van Uw glorie en kracht. 

Hoor naar de roep van ons hart, 

toon Uw heerlijkheid 

 

En ieder zal U zien die komt in majesteit. 

Adonai, Adonai, dan buigt elke knie 

voor de hoogste Heer. 

Adonai, Adonai, dan juicht elke tong: 

U alleen bent Heer! Adonai. 

 

Zie Jeruzalem wacht, heft haar lofzang omhoog, 

alle poorten zien uit naar de dag dat U komt. 

 

En hoor hoe Sion zingt: gezegend Hij die komt. 

Adonai, Adonai, dan buigt elke knie 

voor de hoogste Heer. 

Adonai, Adonai, dan juicht elke tong: 

U alleen bent Heer! Adonai. 

 

U bent Heer over al wat leeft, 

U bent Heer over al wat leeft. 
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En hoor hoe Sion zingt: gezegend Hij die komt. 

Adonai, Adonai, dan buigt elke knie 

voor de hoogste Heer. 

Adonai, Adonai, dan juicht elke tong: 

U alleen bent Heer! Adonai. 

  
Gebed  
 
Afscheidsmoment KND  
 
Zingen Hemelhoog 610 Mijn Verlosser leeft 
 

Ik weet: Hij heeft mij gered 
mij in de vrijheid gezet;  
ik geloof, ik geloof 
Hij droeg mijn pijn en mijn schuld 
heeft mij met liefde vervuld;  
ik geloof, ik geloof 
 
'k hef een banier op 
mijn Heer stond op uit het graf 
Mijn Verlosser leeft, mijn Verlosser leeft 
mijn Verlosser leeft, mijn Verlosser leeft! 
 
U draagt mijn lasten en richt mij op, 
om dansend op de berg te zien 
hoe U weer komen zal 
 
Mijn Verlosser leeft, mijn Verlosser leeft 
mijn Verlosser leeft, mijn Verlosser leeft! 
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Schriftlezing 1 Timotheus 4: 12-16 
Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt, 
maar wees voor de gelovigen een voorbeeld in wat je zegt, in je 
levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid.13In afwachting van mijn 
komst moet je je toeleggen op het voorlezen uit de Schrift, op de 
prediking en het onderricht.14Veronachtzaam de genade die je 
geschonken is niet; je dankt haar aan de profetische woorden die de 
raad van oudsten over jou, onder handoplegging, heeft 
uitgesproken.15Richt je hierop, maak het je eigen, zodat voor iedereen 
duidelijk wordt dat je vorderingen maakt.16Neem je in acht, houd je 
aan de leer en blijf dat doen; dan red je zowel jezelf als hen die naar je 
luisteren. 
 
Preek 

  
Gebed  
  
Zingen Hemelhoog 634 Ik hou van U  
 

Ik hou van U  
en 'k verhef mijn stem 
en prijs uw naam. 
O mijn ziel, wees blij. 
Schep vreugde, Heer  
in wat U hoort, 
laat mij zijn een lofgezang voor U. 

 
Collecte 
 
Zingen O praise the name (NL versie) 
 

Ik denk terug aan Golgotha 
Waar Jezus leed en stierf voor mij 
Zijn handen en voeten doorboord 
Mijn Redder droeg de vloek voor mij 
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In doeken en verdriet gehuld 
Legden ze Hem in Jozefs graf 
Verzegeld door een zware steen 
De Messias is geheel alleen 
 
O prijs de Naam van de Heer mijn God 
O prijs Zijn Naam voor eeuwig 
Voor altijd prijzen we U alleen 
O Heer, O Heer mijn God 
 
Maar 's ochtends vroeg de derde dag 
Stond Hij weer op de Zoon van God 
Hij overwon dood heeft geen macht 
De Koning leeft in al zijn kracht 
 
Hij komt terug in al Zijn pracht 
Stralende zon doorboort de nacht 
Dan sta ik op zoals Hij deed 
Mijn blik gericht op Zijn aangezicht 

 

Zegen 


