
Liturgie morgendienst 20 juni 2021 

 

1. Muziek voor de dienst  

Stil gebed  

Onze hulp en groet  

2. Trinity - ‘Ik wens jou’ (tekst: zie hieronder)  

Gebed  

Onderwijs bij de doop  

Uitleg voor de kinderen  

3. Kinderlied: ‘Het allerleukste liedje’ (tekst: zie hieronder)  

Bediening van de doop aan Benja Brakel  

4.Psalm 105: 5 (GK)  

Lezen Handelingen 4:1-12  

Verkondiging  

5. LB 800: 1 en 3 (=LvK 454: 1 en 3)  

Gebed  

Mededeling diakenen  

6. Opwekking 334  

Zegen  

7. Muziek na de dienst  

  

  

Ik wens jou  

1. Ik wens jou een dak boven je hoofd, 

dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood, 

dat je rustig slapen kunt, de hele nacht, 

dat de liefde van je leven op je wacht.  

  

2. Ik wens jou genoeg om door te gaan, 

dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan. 

Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd, 

met kinderen om je heen, tot aan het eind.  

  

Refrein:  

Een muur voor de wind 

en een vuur voor de kou, 

een jas voor de regen 

en een vriend dichtbij jou.   

  

3. ‘k Wens jou vrede toe om wie je bent, 

dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent, 

dat de liefde aan je hart vervulling geeft 

in elk van de seizoenen dat je leeft.  

  

Refrein:  

Een muur voor de wind 

en een vuur voor de kou, 

een jas voor de regen 

en een vriend dichtbij jou.   

  

Bridge:  

Ik bescherm je voor de wind, en vind voor jou een schuilplaats, 

in de nacht maak ik een vuur, want dan word jij niet bang.  

In het donker loop ik naast je als een trouwe engel; 

ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang.  

(Refrein)  

  



Het allerleukste liedje  

1. Ik ken een heel leuk liedje 

en het maakt me blij.  

Het is vaak op de radio 

en het past heel goed bij mij.  

Het liedje blijft zo hangen. 

‘t Is een leuke melodie, 

maar het gaat ook ergens over, 

nee, vervelen doet het niet.  

Het gaat van: ‘Oeh, oeh, oeh!’  

  

2. Dit liedje maakt me happy en, echt, 

het voelt zo goed.  

Het maakt mij altijd vrolijk 

en geeft mij weer nieuwe moed.  

En zit ik er doorheen, 

dan zet ik mijn speakers aan.  

Dan luister ik dit liedje 

en kan ik er tegenaan.  

  

Refrein:  

Want God zegt over jou over mij 

iets bijzonder en dat maakt mij blij.  

Hij zegt:  

“Groter dan een berg, zo hoog, 

mooier dan de regenboog, 

dieper dan de oceaan, 

is hoeveel Ik van je hou.  

Maak je dus geen zorgen meer.  

Elke dag ben Ik er weer.”  

  

3. Dit allerleukste liedje is er voor iedereen.  

Ja, het geldt dus ook voor jou:  

je bent niet meer alleen.  

Luister naar dit liedje bij alles wat je doet.  

Herinner je dan telkens weer:  

Hij maakt alles goed.  

(Refrein)  

 


