
Liturgie zondag 21 augustus 2022                       

Thema:           U zult niet stelen (achtste gebod) 

 

Voorganger:  ds. G. van Dijk 

Gastheer:  Leen Jager 

Organist: Hans Ridderhof 

_______________________________________________________________ 

 

• Welkom en mededelingen  

• Lied: (NPB) Psalm 4:3 – Mijn blijdschap komt niet van beneden  

• Stil gebed/ Votum en groet 

• Lied: Psalm 86:2 – Ja, tot U hef ik mijn leven  

• Leefregels/wetslezing: Efeziërs 4: 20 – 32  

• Lied:  Psalm 86: 4 en 6 – Leer mij naar Uw wil te hand’len  

• Lied: Opwekking 126 – Jezus vol liefde  

• Gebed om verlichting met de Heilige Geest  

• Kinderblok: Meisje, sta op!   

• Kinderlied: Sta eens even op  

• Bijbellezing: 1 Samuël 2: 12-17  

• Preek: U zult niet stelen (achtste gebod) 

• Lied: Gez. 473: 1-5 en 10 – Neem mijn leven laat het Heer  

• Dankgebed en voorbeden   

• Kinderen komen terug 

• Collecte 

• Lied: Opwekking 733 – Tienduizend redenen  

• Zegen 

___________________________________________________________________ 
 
Liederen uit het liedboek, Nieuwe Psalmberijming en/of Opwekking 
 
 

• Welkom en mededelingen  

 

• Lied: (NPB) Psalm 4:3 – Mijn blijdschap komt niet van beneden  

 

Mijn blijdschap is niet van beneden. 

Ik hoef geen aardse overvloed. 

Mijn hoop reikt verder dan het heden. 

HEER, dankzij U rust ik in vrede. 

Bij U in huis heb ik het goed. 

 

• Stil gebed/ Votum en groet 

 

 

 

 



• Lied: Psalm 86:2 – Ja, tot U hef ik mijn leven  

 

Ja tot U hef ik mijn leven, 

Gij zijt mild om te vergeven, 

rijk in goedertierenheid 

voor een hart dat tot U schreit. 

HEER, neem mijn gebed ter ore, 

wil mijn luide smeken horen. 

In het bitterste getij 

roep ik en Gij antwoordt mij. 

 

• Leefregels/wetslezing: Efeziërs 4: 20 – 32  

 

• Lied:  Psalm 86: 4 en 6 – Leer mij naar Uw wil te hand’len  

 

4. Leer mij naar uw wil te hand'len, 

laat mij in uw waarheid wand'len. 

Voeg geheel mijn hart tezaam 

tot de vrees van uwen naam. 

HEER mijn God, ik zal U loven, 

heffen 't ganse hart naar boven. 

Ja, uw naam en majesteit 

loof ik tot in eeuwigheid. 

 

6. Zie, o God, de trotse bende 

die mijn leven tracht te schenden, 

die in mateloos geweld 

U zich niet voor ogen stelt. 

Kome, Heer, mij uw genade, 

uw barmhartigheid te stade. 

Trouw zijt Gij in wat Gij doet, 

Gij zijt onvoorstelbaar goed. 

 

• Lied: Opwekking 126 – Jezus vol liefde  

 

Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. 
Wij prijzen U als onze Heer. 
Kom met uw kracht o Heer, 
en vul ons tot uw eer, 
kom tot uw doel met ieder van ons. 
maak ons een volk Heer, heilig en rein, 
dat U Heer, volkomen steeds 
toegewijd zal zijn. 

 

• Gebed om verlichting met de Heilige Geest  

• Kinderblok: Meisje, sta op!   

 

 

 



• Kinderlied: Sta eens even op  

 

Sta ’s even op 

als je Jezus liefhebt. 

Sta ’s even op 

als je van Hem houdt. 

Laat eens merken, 

laat eens merken 

dat je van Hem houdt. 

 

Geef elkaar de hand 

als je Jezus liefhebt. 

Geef elkaar de hand 

als je van Hem houdt. 

Laat eens merken, 

laat eens merken 

dat je van Hem houdt. 

 

Draai ’s even rond 

als je Jezus liefhebt. 

Draai ’s even rond 

als je van Hem houdt. 

Laat eens merken, 

laat eens merken 

dat je van Hem houdt. 

 

Spring ’s in de lucht 

als je Jezus liefhebt. 

Spring ’s in de lucht 

als je van Hem houdt. 

Laat eens merken, 

laat eens merken 

dat je van Hem houdt. 

 

Ga ’s even zitten 

als je Jezus liefhebt. 

Ga ’s even zitten 

als je van Hem houdt. 

Laat eens merken, 

laat eens merken 

dat je van Hem houdt. 

 

• Bijbellezing: 1 Samuël 2: 12-17  

• Preek: U zult niet stelen (achtste gebod) 

 

 

 

 



• Lied: Gez. 473: 1-5 en 10 – Neem mijn leven laat het Heer  

 

1. Neem mijn leven, laat het, Heer, 

toegewijd zijn aan uw eer. 

Maak mijn uren en mijn tijd 

tot uw lof en dienst bereid. 

 

2. Neem mijn handen, maak ze sterk, 

trouw en vaardig tot uw werk. 

Maak dat ik mijn voeten zet 

op de wegen van uw wet. 

 

3. Neem mijn stem, opdat mijn lied 

U, mijn Koning, hulde biedt. 

Maak, o Heer, mijn lippen rein, 

dat zij uw getuigen zijn. 

 

4. Neem mijn zilver en mijn goud, 

dat ik niets aan U onthoud. 

Maak mijn kracht en mijn verstand 

tot een werktuig in uw hand. 

 

5. Neem mijn wil en maak hem vrij, 

dat hij U geheiligd zij. 

Maak mijn hart tot uwe troon, 

dat uw Heil'ge Geest er woon'. 

 

10. Neem ook mijne liefde, Heer, 

'k leg voor U haar schatten neer. 

Neem mijzelf en voor altijd 

ben ik aan U toegewijd. 

 

• Dankgebed en voorbeden   

• Kinderen komen terug 

• Collecte 

 

• Lied: Opwekking 733 – Tienduizend redenen  

 
De zon komt op, maakt de morgen wakker;  
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
-Refrein- 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 



 
Heer, vol geduld toont U ons uw liefde. 
Uw Naam is groot en uw hart is zacht. 
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 
-Refrein- 
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert,  
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 
-Refrein 2x- 
 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
 

• Zegen 

 
 
 
 
 
 
 


