
2022-02-20 Liturgie morgendienst 

Thema: Van gewenning naar aanbidding 

 

Votum en Vredegroet 

Zingen: Psalm 89:1,3,4 – Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 

Gebed 

Bijbellezing: Lucas 5:1-11 

Zingen: Liedboek 444:1,2 – Grote God, wij loven U 

Tekst: Lucas 5:8-10 

Verkondiging 

Zingen: Gezang 161:1,3 – Heer U bent mijn leven 

 meteen gevolgd door Gezang 165 – Machtig God, sterke Rots 

De weg die God ons wijst (Rom.12,1-11, Basisbijbel, zie hieronder) 

Zingen: Op Toonhoogte 286:1 t/m 6 – Neem mijn leven, laat het, Heer  

(NB iets andere tekst dan in liedboek, zie hieronder!) 

Dankgebed en voorbeden 

Aandacht voor de collecte 

Zingen: Opwekking 407 – O, Heer, mijn God, wanneer ik in verwondering 

Zegen van God + gezongen amen 

 

 

Romeinen 12 

God is liefdevol en goed. Daarom moedig ik jullie aan, broeders en zusters, om jezelf aan God te 
geven. Geef jezelf als een levend en heilig offer waar God blij mee is. Het is goed om God op die 
manier te dienen. 2 Jullie moeten niet meer op dezelfde manier leven als de ongelovige mensen. 
Maar leef als nieuwe mensen, doordat jullie op een nieuwe manier gaan denken, namelijk op Gods 
manier. Dan zullen jullie ook anders gaan leven. Dan zullen jullie weten wat Gods wil is. En alles wat 
Hij wil is goed, mooi en volmaakt. 
3 God heeft mij de taak gegeven om jullie geloof op te bouwen. Daarom zeg ik tegen jullie allemaal: 
vind jezelf niet belangrijker dan je bent. Wees bescheiden. Gedraag je op een manier die past bij de 
hoeveelheid geloof die God jou op dit moment heeft gegeven. Die hoeveelheid is bij iedereen 
verschillend. 4 Je zou het zó kunnen zeggen: Eén lichaam heeft veel lichaamsdelen, en die 
lichaamsdelen doen niet allemaal hetzelfde soort werk. 5 Zo zijn wij met elkaar ook één lichaam in 
Christus. Wij zijn allemaal verschillende lichaamsdelen van dat ene lichaam. 6 We hebben 
allemaal van God verschillende gaven gekregen. Voor elke gave geeft God ons zijn hulp. 7 Wie de 
gave heeft gekregen om te profeteren, heeft die gave gekregen afhankelijk van de hoeveelheid 
geloof die hij heeft. Wie de gave heeft gekregen om andere mensen te dienen, krijgt Gods hulp om te 
dienen. Wie de gave heeft gekregen om les te geven in het woord, krijgt Gods hulp om les te 
geven. 8 Wie de gave heeft gekregen om andere gelovigen aan te moedigen in het geloof, krijgt Gods 
hulp om dat te doen. Wie de gave heeft gekregen om te geven, krijgt Gods hulp om dat bescheiden 
te doen. Wie de gave heeft gekregen om leiding te geven, krijgt Gods hulp om daar ook zijn uiterste 
best in te doen. Wie de gave heeft gekregen om andere mensen te helpen, krijgt Gods hulp om dat 
blij te doen. Jullie liefde moet écht zijn. Heb dus een hekel aan het kwaad en doe je best om te doen 
wat goed is. 10 Houd als broeders en zusters van elkaar. Laat elkaar zien dat je respect voor elkaar 
hebt. Wees daarin een voorbeeld voor elkaar. 11 Word niet lui in het dienen van de Heer, maar dien 
Hem vol vuur. 

 



Op Toonhoogte 286 – 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 

door uw liefde 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 bied’. 
Maak, o Heer, mijn lippen rein, 
dat zij uw getuigen zijn. 

 
4. Neem mijn zilver en mijn goud, 

dat ik niets daarvan behoud’. 
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, o Heer, uw Geest er woon’. 

 
6. Neem ook mijne liefde, Heer; 

‘k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mij zelf, en t’ allen tijd 
ben ik aan U toegewijd. 


