
 
 

LITURGIE ARKRANK 01032020 
 
xx. Lied 536: 1, 2 en 4    Alles wat over ons geschreven is 
xx. Hemelhoog 121: 1, 2 en 3    Nu gaan de bloemen nog dood 
 

00. Woord van welkom en mededelingen 
01. Uitleg liturgische bloemschikking 
02. Intochtslied 24: 2, 3 en 4   Wie is de mens die op zal gaan 
03. Stil gebed 
04. Bemoediging en groet 
05. Loflied 146a: 2 en 7    Hoe goed is ’t hun die bouwen  
06. Gebed 
07. Genadeverkondiging 
08. Lied 838: 1 en 2    O, grote God die liefde zijt 
09. Woorden van het Verbond 
10. Gebed om de nabijheid van Gods Heilige Geest 
11. Kinderlied – Kinderen gaan naar de Kindernevendienst / Kinderblokje 
12. Schriftlezing I: Numeri 6: 22-27 
13. Lied 415: 1 en 2    Zegen ons, Algoede 
14. Schriftlezing II: Mattheüs 5: 1-12 
15. VERKONDIGING, n.a.v. het thema ‘Het ware geluk’ 
16. Lied 34: 5, 6 en 9    Kom kinderen, hoor mij aan 
17. Dankzegging en voorbeden 
18. Inzameling der gaven – Kinderen komen terug uit de KND 
19. Slotlied: Hemelhoog 473   Zegen mij op de weg die ik moet gaan 

 
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. 

 
20. Uitzending en zegen 
21. Lied 415: 3     Amen, amen, amen 


