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Openingslied: lied 216: 1, 2 en 3 (NLB). 

Dit is een morgen als ooit de eerste, 

zingende vogels geven hem door. 

Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 

beide ontspringen nieuw aan het Woord.  

 

Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 

vochtige gaarde, geurig als toen. 

Dank voor gewassen, grassen en bomen, 

al wie hier wandelt, ziet: het is goed.  

 

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 

licht dat ooit speelde waar Eden lag. 

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 

Lied: Ouverture The Commandments. 

U zult geen andere God hebben dan Hem, 

en nooit hen aanbidden  

die leven op aarde of onder de oceaan. 

U zult de naam van God niet ijdel 

gebruiken, 

en de zevende dag behoort aan Hem,  

behoort aan Hem alleen. 

Heb lief die u op deze wereld brachten, 

dan krijgt u die liefde weer van God, uw 

Vader. 

U zult niet doden. 

U zult geen levens nemen, hebben en 

houden. 

En neem nooit andermans leven. 

En als de verleiding komt, wees sterk. 

Wees in uw hart elkander trouw. 

En u zult nooit stelen of liegen. 

Laat hebzucht en jaloezie aan u voorbij 

gaan. 

 

Lied 186a: 1, 2 en 3 (ELB).  

Leid mij, Heer, o machtig Heiland 

door dit leven aan uw hand. 

Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, 

wees mijn Gids in 't barre land. 

Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider, 

vul mij met uw Geest steeds meer, 

vul mij met uw Geest steeds meer. 

 

Laat mij zijn een Godsgetuige, 

sprekend van U meer en meer. 

Leid mij steeds door uwe liefde, 

groeiend naar uw beeld, o Heer. 

Brood des levens, Brood des hemels, 

voed mij dat ik groei naar U, 

voed mij dat ik groei naar U. 

 

Laat door mij uw levend water 

vloeien als een klare stroom. 

O, Heer Jezus, 't wordt steeds later 

dat uw Geest over allen koom'. 

Machtig Heiland, mijn Verlosser, 

kom, Heer Jezus, in uw kracht, 

kom, Heer Jezus, in uw kracht. 

 

Slotlied: Opwekking 710 (Gebed om zegen).  

Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 

Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 

Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 

O God, zegen mij alle dagen lang! 

 

Vader, maak mij tot een zegen; 

ga mij niet voorbij. 

Regen op mij met uw Geest, Heer, 

Jezus, kom tot mij 

als de Bron van leven, 

die ontspringt, diep in mij. 

Breng een stroom van zegen, 

waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 

 

Zegen ons waar we in geloof voor leven. 

Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 

Zegen om de ander tot zegen te zijn. 

O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 

 

Vader, maak ons tot een zegen; 

hier in de woestijn. 

Wachtend op uw milde regen, 

om zelf een bron te zijn. 

Met een hart vol vrede, 

zijn wij zegenend nabij. 

Van uw liefde delend, 

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

 


