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Liturgie zondagmorgen 
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Voorganger 
Ds. Niels den Hertog 

 

 
♪♪♪ Er mag ingetogen meegezongen worden! ♪♪♪ 

 

Stil gebed, votum en groet 
 

Zingen:            Psalm 87 : 1, 3 en 4 (GK) 

1 Jeruzalem, de Godsstad hier beneden, 

heeft Hij gesticht op bergen, Hem gewijd. 

De HEER, die zich in Sions heil verblijdt, 

bemint haar meer dan één van Jakobs steden. 
 

3 De Filistijnen, Tyriërs en Moren 

zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht. 

Van Sion zal het blijde nageslacht 
eens zeggen: elk van hen is daar geboren. 
 

4 De HEER zal haar bevestigen en schragen 

en op zijn rol waar Hij de volken schrijft, 

hen tellen als in Isrel ingelijfd. 
en doen de naam van Sions kindren dragen. 

 

Gebed 
 

We lezen Jesaja 60 : 1-9 en 2 Korintiërs 8 : 1-15 

 
Uitleg voor de kinderen 

 

Zingen:              Engelen (Elly & Rikkert)
Ik ben nooit alleen 

Alleen in mijn bed 

Ik ben nooit alleen 
Er zijn engelen 

Engelen om mij heen 
Ik ben nooit alleen 

Als ik droom in de nacht 

De Heer houdt de wacht 
Er zijn engelen 

Engelen om mij heen 

 
Als ik slapen ga, staan zij klaar 

Zij beschermen mij tegen gevaar 

Engelen, engelen om mij heen 
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Ik ben nooit alleen 

In 't drukke verkeer 
Er zijn telkens weer 

Engelen 

Engelen om mij heen 
Ik ben nooit alleen 

In 't donkere bos 

Hij laat me niet los 
Er zijn engelen 

Engelen om mij heen 

Als ik wakker ben, staan zij klaar 

Zij beschermen mij tegen gevaar 

Engelen, engelen om mij heen 

Verkondiging 

Gebed 

Bediening van de doop 

Zingen:        Psalm 105 : 5 (GK) 

5 God zal zijn waarheid nimmer krenken, 
maar eeuwig zijn verbond gedenken. 

Wat Hij beloofd heeft, blijft van kracht 

tot in het duizendste geslacht 
't Verbond met Abraham, zijn vrind, 

bevestigt Hij van kind tot kind. 

Overhandiging van de doopkaars 

Collecte 

Geloofsbelijdenis 

Dankgebed en voorbede 

Zingen:     Opwekking 355 
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. 

Zegen 


