
2019-01-27 Liturgie morgendienst (thema dienst) 

 

1) Af- aankondigingen 

Daniel Koopmans vertelt kort: 

- wat ze met het thema gedaan hebben op school afgelopen week 

- gemeente nieuws 

- collectedoel 

- moment stilte om je voor te bereiden op de dienst 

 

2) Votum en groet 

GertJan van Harten 

 

3) Zingen: Psalm 122: 1 (nieuwe psalmberijming) 

Wat was ik blij toen mij een stem uitbundig riep om mee te gaan. 

Huis van de HEER, ik kom eraan - ik sta al klaar, Jeruzalem!  

Vol vrolijkheid ga ik op pad. Mijn lied zwelt aan als ik de stad 

met eigen ogen kan bekijken. We gaan verheugd de poorten door. 

De lofzang van het pelgrimskoor weerklinkt tot wij Gods huis bereiken 

 

4) Gebed 

GertJan van Harten 

 

5) Bijbellezing: Is er niet. Ook niet nodig: zie kindermoment/preek 

 

6) Zingen: Themalied: ‘Samen’ van E&R 

Kijk daar, een metselaar   De Heer bouwt ook Zijn huis 

Hij bouwt een huis van steen   daar zijn wij de stenen van 

Alle stenen netjes naast elkaar  Ieder heeft z’n plekje in dat huis 

Een huis voor iedereen   Dat God er wonen kan 

 

Eén voor één, steen voor steen  Een voor een, steen voor steen 

Muren, deuren en ramen   Muren, deuren en ramen 

Eén voor één, steen voor steen  Een voor een, steen voor steen 

Niet alleen, maar    Niet alleen, maar 

Samen vormen zij een huis   Samen vormen zij een huis 

Samen, muren, deuren en ramen  Samen, muren, deuren en ramen 

Samen vormen zij een huis, Samen!  Samen vormen zij een huis, Samen 

Samen zijn wij het huis van de Heer 

Samen, zoveel verschillende namen 

Samen zijn wij het huis van de Heer, Samen! 

Amen 

 

7) Kindermoment & Preek 

- GertJan van Harten 



  - Hij begint aan de hand van vragen vorm te krijgen aan het verhaal Nehemia.  

- Om zo vloeiend door te gaan in een max 10 min durende interactieve 

‘preek’.  

 

8) Zingen: Ik bouw op U (Opw. 124) 

(tekst is wel bekend)   

 

9) Gemeentegebed 

Ouderling van dienst 

 

10) Collecte 

- Leprazending, het is deze zondag ook Wereld Lepra Dag 

- 2 kinderen collecteren (met hulp van diakenen) 

 

11) Zingen: ‘Zoals Nehemia’ van E&R  

 

Al ligt de hele stad aan stukken Met zware stenen sjouwen wij 

De God des hemels zal 't doen lukken En daarom bouwen wij Jeruzalem 

Zoals Nehemia, zoals Nehemia 

 

Al heeft de vijand ons geslagen Al zijn er gaten in de muur 

Wij werken samen alle dagen Wij zullen slagen op den duur 

 

Al ligt de hele stad aan stukken Met zware stenen sjouwen wij 

De God des hemels zal 't doen lukken En daarom bouwen wij Jeruzalem 

Zoals Nehemia, zoals Nehemia 

 

Al wil de vijand ons verhinderen Al lacht hij: dat is veel te zwaar 

Wij bouwen samen met Gods kinderen En het komt voor elkaar 

 

Al ligt de hele stad aan stukken Met zware stenen sjouwen wij 

De God des hemels zal 't doen lukken En daarom bouwen wij Jeruzalem 

Zoals Nehemia, zoals Nehemia 

 

12) Zegen zingen:  

De Here zegent jou     De Here zegent u 

en Hij beschermt jou    en Hij beschermt u 

Hij schijnt Zijn licht over jouw leven   Hij schijnt zijn licht over uw leven 

Hij zal genadig zijn     Hij zal genadig zijn 

en heel dicht bij je zijn    en heel dicht bij u zijn 

Hij zal Zijn vrede aan je geven   Hij zal Zijn vrede aan u geven 

  

 

 


