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Liturgie 7 juni 2020, onlinedienst 

 

Welkom en mededelingen 

 

Votum en groet  

 

Zingen Allerbeste vriend ever 

 

Het voelt zo goed om met vrienden te zijn, echt superchill 

leuke dingen doen maken je blij, ja 

dit is wat je wilt 

maar ben je alleen, geen probleem 

happy face een Vriend is om je heen 

wat een feest 

dus jij bent, nee, nooit alleen 

dit is voor iedereen 

 

God is een vriend voor jou 

Hij maakt je sterk 

Hij is voor altijd trouw 

je mag zijn wie je bent 

God kent jou het allerbest 

 

1 Ga nu stevig staan 

2 De beat komt er aan 

3 Kijk eens om je heen 

4 Jij bent niet alleen 

clap your hands - hands together 

come and dance - dance together 

voor de allerbeste Vriend ever 
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God is een vriend voor jou … 

 

Come and dance come and dance 

kom allemaal 

come and dance come and dance together 

come and dance come and dance 

we roepen samen: who 

voor de beste vriend ever 

 

Mozes was ook een vriend van God 

en zat in het nauw 

maar God kwam en spleet de zee in twee 

ja, Hij was trouw 

ook Daniel had een probleem 

zo extreem 

leeuwen om hem heen 

vet gemeen 

maar ze beten niet, zelfs niet een 

God liet hem niet alleen 

 

God is een vriend voor jou… (2x) 

 

Come and dance… 

 

Kind van de King yeah, that’s me 

royalty, royalty, royalty 

en net als jij, ben ik uniek 

a friend of God, geen enemy 

en ben ik sad, word ik gepest 

24/7, Hij heeft m’n back 

Hij pakt mijn hand, trekt me uit het dal 

we rennen together we never fall 
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Hij wil me laten zien wat LOVE is 

never jealous, never selfish 

Hij is mijn umbrella in the rain 

dwars door de pain, ‘k ben niet alleen 

bij Hem kan je zijn wie je bent 

where the party at, doe je dance 

er is niemand die je beter kent 

my God, my Best Friend 

 

God is een vriend voor jou… (2x) 

het allerbest 

Come and dance… 

 

Hemelhoog 321 Wees mijn verlangen 

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, 

Leer mij U kennen in vreugde en smart. 

Laat mijn gedachten op U zijn gericht; 

Wakend of slapend, vervuld van uw licht. 

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer, 

Dat ik in U blijf en U in mij Heer, 

U als mijn Vader en ik als uw kind 

Dat in uw armen geborgenheid vindt, 

Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd, 

Maak mij tot machtige daden bereid. 

Wees als een burcht, als een toren van kracht, 

Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht. 

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens: 

Bij U te wonen is al wat ik wens, 

Met als beloning dat ik op U lijk; 

Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk. 



 
 

4 
 
 

Hemelse Koning, die het kwaad overwon, 

Als ik daar kom in het licht van uw zon, 

Stralend van vreugde, getooid als een bruid, 

Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. 

Stralend van vreugde, getooid als een bruid, 

Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. 

 

Zingen Raise a hallelujah  

 
I raise a hallelujah, in the presence 
of my enemies 
I raise a hallelujah, louder than the 
unbelief 
I raise a hallelujah, my weapon is a 
melody 
I raise a hallelujah, Heaven comes to 
fight for me 
 
I’m gonna sing, in the middle of the 
storm 
Louder and louder, you’re gonna 
hear my praises roar 
Up from the ashes, hope will arise 
Death is defeated, the King is alive 
 
I raise a hallelujah, with everything 
inside of me 
I raise a hallelujah, I will watch the 
darkness flee 
I raise a hallelujah, in the middle of 
the mystery 
I raise a hallelujah, fear you lost your 
hold on me 
 

 
Ik zing halleluja, in de aanwezigheid 
van mijn vijanden. 
Ik zing halleluja, luider dan het 
ongeloof. 
Ik zing halleluja, mijn wapen is een 
melodie. 
Ik zing halleluja, de hemel komt om 
voor me te vechten.  
 
Ik zal zingen, te midden van de 
storm.  
Steeds harder zul je mijn lofprijs 
horen. 
Uit het as zal hoop opstaan.  
De dood is verslagen, de Koning 
leeft.  
Ik zing halleluja, met alles wat in mij 
is.  
Ik zing halleluja, ik zal de duisternis 
zien vluchten. 
Ik zing halleluja, te midden van het 
mysterie.                 
Ik zing halleluja, angst jouw grip op 
mij is je afgenomen 
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I’m gonna sing, in the middle of the 
storm 
Louder and louder, you’re gonna 
hear my praises roar 
Up from the ashes, hope will arise 
Death is defeated, the King is alive 
 
Sing a little louder 
 
Sing a little louder 
(In the presence of my enemies) 
Sing a little louder 
(Louder than the unbelief) 
Sing a little louder 
(My weapon is a melody) 
Sing a little louder 
(Heaven comes to fight for me) 
 
Sing a little louder 
 

Ik zal zingen, te midden van de storm 
Steeds harder zul je mijn lofprijs 
horen. 
Uit het as zal hoop opstaan.  
De dood is verslagen, de Koning leeft 
 
 
Zing eens harder 
 
Zing eens harder 
(In de aanwezigheid van mijn 
vijanden) Zing eens harder 
(Luider dan het ongeloof) 
Zing eens harder 
(Mijn wapen is een melodie) 
Zing eens harder 
(De hemel komt om voor me te 
vechten) 
Zing eens harder 
 

Gebed 

 

Schriftlezing Efeze 6: 10 – 18 
10Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn 

macht.11Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen 

houden tegen de listen van de duivel.12Onze strijd is niet gericht tegen 

mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de 

machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de 

hemelsferen.13Neem daarom de wapens van God op om weerstand te 

kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand 

te kunnen houden.14Houd stand, met de waarheid als gordel om uw 

heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst,15de inzet voor het 

evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten,16en draag bovenal 
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het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het 

kwaad zelf is kunt doven.17Draag als helm de verlossing en als zwaard 

de Geest, dat wil zeggen Gods woorden. 
18Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; 

blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. 

 

Overdenking 

 

Muzikaal intermezzo 

 

Zingen Hemelhoog 452 O kerk sta op  

 

O kerk, sta op, met wapenrusting aan; 

stel je op als Christus' leger. 

Wie zwak is, kom en zeg nu: "Ik ga staan 

in de kracht die God wil geven." 

Omgord met waarheid, in Zijn kracht, 

weerstaan wij satans leugenmacht. 

Gods leger strijdt met liefde die bevrijdt 

wie gevangen zit in 't duister. 

 

De oorlog woedt niet tegen bloed en vlees, 

maar is tegen duist're machten. 

Hanteer het zwaard dat elke wond geneest 

en wees moedig en standvastig. 

Al dreigt gevaar aan elke kant, 

de uitkomst heeft Hij in zijn hand; 

want Christus krijgt de prijs waar Hij voor stierf: 

vele volken als zijn erfdeel. 

 

Kom, zie het kruis waar liefde recht ontmoet, 

waar Gods Zoon zich heeft gegeven. 
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De vijand ligt vertrapt onder zijn voet, 

Jezus is als Heer verrezen! 

De grote steen is weggedaan, 

en Christus, Hij is opgestaan. 

Zijn zegetocht duurt voort tot aan die dag 

dat elk oog en hart Hem zien zal. 

 

Kom, Heil'ge Geest, geef kracht voor elke stap, 

laat ons elke horde nemen. 

Dan lopen wij de wedloop om de prijs 

te ontvangen in de hemel. 

De heiligen uit vroeger tijd 

getuigen van zijn majesteit. 

En wij zien uit, verlangend naar de dag 

dat wij delen in zijn luister. 

 

Al dreigt gevaar aan elke kant, 

de uitkomst heeft Hij in zijn hand; 

want Christus krijgt de prijs waar Hij voor stierf: 

vele volken als zijn erfdeel. 

 

Want Christus krijgt de prijs waar Hij voor stierf: 

vele volken als zijn erfdeel. 

 

Reacties 

 

Gebed 

 

Zingen Hemelhoog 472 Ga nu heen in vrede  

 

Ga nu heen in vrede, 

ga en maak het waar, 
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wat wij hier beleden, 

samen met elkaar. 

Aan uw dagelijks leven, 

uw gezin, uw werk, 

wilt u daaraan geven, 

dan bent u Gods kerk. 

Ga nu heen in vrede, 

ga en maak het waar. 

 

Ga nu heen in vrede, 

ga en maak het waar, 

wat wij hier beleden, 

samen met elkaar. 

Neem van hieruit vrede, 

vrede mee naar huis, 

dan is vanaf heden, 

Christus bij u thuis. 

Ga nu heen in vrede, 

ga en maak het waar. 

Ga nu heen in vrede 

 

Zegen 

 


