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Liturgie 21 juli 2019  

Gemeenteledendienst, Lydia Huibers 

 
 

Video: De Kerk - Dat Ben Jij!  

 

Votum en groet 

 

Zingen Hemelhoog 471 Door uw genade Vader 

 

Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. 

Niet door rechtvaardige daden,  

maar door het bloed van het Lam. 

 

U roept ons in Uw nabijheid en dankzij Uw Zoon. 

Dankzij het bloed dat ons vrijpleit, komen wij voor Uw troon. 

Nooit konden wij zonder zonde 

voor u staan. 

Maar in Uw Zoon zijn wij schoon. 

Door het bloed van het Lam. 

 

Door Uw genade, Vader, mogen wij het binnengaan. 

Niet door rechtvaardige daden, 

Maar door het bloed van het Lam. 
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U roept ons in Uw nabijheid en dankzij Uw Zoon. 

Dankzij het bloed dat ons vrijpleit, 

komen wij voor Uw troon. 

 

 

Zingen Hemelhoog 573 De Heer is hier  

 

De Heer is hier in glorie en luister. 

De Heer is hier, verheerlijk zijn naam. 

De Heer is hier, hosanna, hosanna. 

De Heer is hier, verheerlijk zijn naam. 

 

Want de Heer daalt neer in Sion en 

Hij vestigt zijn troon op ons lied. 

Laat zijn grootheid zien en verhoog Hem, 

totdat iedereen Hem ziet. 

         

Zingen Hemelhoog 399 Samen in de naam van Jezus  

 

Samen in de naam van Jezus 

Heffen wij een loflied aan 

Want de Geest spreekt alle talen 

En doet ons elkaar verstaan 

Samen bidden, samen zoeken 

Naar het plan van onze heer 

Samen zingen en getuigen 

Samen leven tot zijn eer 

 

Heel de wereld moet het weten 

Dat God niet veranderd is 

En zijn liefde als een lichtstraal 

Doordringt in de duisternis 

‘t Werk van God is niet te keren 
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Omdat Hij er over waakt 

En de Geest verbreekt de grenzen 

Die door mensen zijn gemaakt 

 

Prijs de Heer de weg is open 

Naar de Vader naar elkaar 

Jezus Christus, triomfator,  

mijn Verlosser, Middelaar 

Vader met geheven handen 

Breng ik u mijn dank en eer 

Het is uw Geest die mij doet zeggen: 

Jezus Christus is de Heer 

 

Wetslezing 

 

Gebed 

 

Zingen Hemelhoog 384 Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus 

 

Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus, 

ik wil meer en meer gaan lijken op Hem. 

Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus, 

ik wil meer gaan lijken op Hem. 

 

In alles wat ik ben 

en alles wat ik doe, 

wil ik zijn zoals Jezus dat wil. 

Dus ook op elk moment, 

en niet zo 'af en toe', 

want dat maakt een heel groot verschil. 

 

Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus, 

ik wil meer en meer gaan lijken op Hem. 
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Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus, 

ik wil meer gaan lijken op Hem. 

 

Ik wil graag dat de mensen 

Jezus in mij zien, 

omdat ik een getuige wil zijn. 

Al ben ik nog wat jong, 

nou en, en bovendien 

is voor Jezus niemand te klein. 

 

Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus, 

ik wil meer en meer gaan lijken op Hem. 

Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus, 

ik wil meer gaan lijken op Hem. 

 

Toch merk ik telkens weer 

dat ik het zelf niet kan, 

daarom geeft God zijn Heilige Geest. 

Hij helpt mij meer en meer 

te leven naar Gods plan, 

zonder Hem was ik nergens geweest. 

 

Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus, 

ik wil meer en meer gaan lijken op Hem. 

Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus, 

ik wil meer gaan lijken op Hem. 

 

Doen waar God je toe roept, Niels ten Ham 

 Introductie 

         Bijbellezing 

         Persoonlijk verhaal  
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Zingen Hemelhoog 401 Toon mijn liefde 

 

Aan de maaltijd wordt het stil, 

als de meester knielen wil, 

en vol liefde als een knecht, 

elk apart de voeten wast en zegt: 

Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 

dit is waarom Ik bij jullie neerkniel, 

Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 

dit is wat de wereld ziet van Mij 

Als je Mij gaat volgen 

 

Toon mijn liefde, aan de ander 

dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. 

Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, 

dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad. 

 

In de wereld wordt het stil, 

als wij doen wat Jezus wil 

en gaan dienen als een knecht, 

zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei: 

Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 

dit is waarom Ik bij jullie neerkniel, 

Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 

dit is wat de wereld ziet van Mij 

Als je Mij gaat volgen 

 

Toon mijn liefde, aan de ander 

dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. 

Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, 

dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad. 
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Houd Vol, Cor Bel 

Introductie 

          Bijbellezing 

          Persoonlijk verhaal  

 

 

Zingen Opwekking 798 Houd Vol  

 

Wij zijn het volk van God, 

wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar. 

Een leven lang te gast, 

er ligt een hemels vaderland voor ons klaar. 

 

Houd vol, houd vol, Hij laat niet los. 

 

Het is een zegetocht 

van heiligen en twijfelaars bij elkaar. 

Maar kijk, wij lopen nog, 

wij lopen wat God heeft beloofd achterna. 

 

Houd vol, houd vol, Hij laat niet los. 

 

God is voor ons, God is naast ons, 

God is altijd om ons heen. 

Laat maar komen wat hierna komt, 

want Hij laat ons nooit alleen. 

 

En nu wij zijn omringd 

door zoveel helden die ons voor zijn gegaan, 

nu geven wij niet op. 

Het zijn de schouders waarop wij mogen staan. 

 

Houd vol, houd vol, Hij laat niet los. 



7 
 

God is voor ons, God is naast ons, 

God is altijd om ons heen. 

Laat maar komen wat hierna komt, 

want Hij laat ons nooit alleen. 

 

Elkaar tot zegen zijn, Jan Willem Samsom  

Introductie 

          Bijbellezing 

          Persoonlijk verhaal  

Luisterlied 

The Lord bless you and keep you, 

the Lord make His face to shine upon you, 

to shine upon you and be gracious 

and be gracious unto you. 

 

The Lord lift up the light  

of His countenance upon you. 

The Lord lift up the light  

of His countenance upon you, 

and give you peace 

Amen 

 

Zingen Hemelhoog 61 - De Here zegent jou 

De Here zegent jou en Hij beschermt jou 

Hij schijnt Zijn licht over jouw leven 

Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn 

Hij zal Zijn vrede aan je geven 

 

De Here zegent u en Hij beschermt u 

Hij schijnt Zijn licht over uw leven 

Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn 

Hij zal Zijn vrede aan u geven. 
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Gebed  

 

Collecte 

 

Zingen Hemelhoog 694 Wij gaan op weg  

 

Wij gaan op weg met brandend hart, 

Met een gebed bij elke stap. 

Het lied van hoop klinkt door de landen, 

Zingend van de nieuwe dag. 

 

Tweeduizend jaar, en dag en nacht, 

brandt deze vlam, verlicht ons land. 

Mensen wachten, harten smachten, 

naar een liefde die verwarmt. 

 

Laat de vlam weer branden als een helder baken, 

als heraut van ´t morgenuur. 

Laat het lied weer sprank´len, 

laat de liefde branden, als een vuur, als een vuur. 

 

De liefde roept, de waarheid spreekt,  

dat is de kracht waarmee wij gaan. 

Om hen die vallen, hen die wank´len, 

op te vangen in uw naam. 

 

Laat de vlam weer branden als een helder baken, 

als heraut van ´t morgenuur. 

Laat het lied weer sprank´len, 

laat de liefde branden, als een vuur, als een vuur.(2x) 

 

Zegen 


