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Liturgie 26 juli 2020, Wubbo Scholte 

onlinedienst 

Welkom en mededelingen    

    

Votum en groet 

 

Zingen Hemelhoog 275 Heer ik kom tot U 

 

Heer, ik kom tot U 

hoor naar mijn gebed 

Vergeef mijn zonden nu 

en reinig mijn hart 

 

Met uw liefde, Heer 

kom mij tegemoet 

nu ik mij tot U keer 

en maak alles goed 

 

Zie mij voor U staan 

zondig en onrein 

O, Jezus raak mij aan 

van U wil ik zijn 

 

Jezus op uw woord 

vestig ik mijn hoop 

U leeft en U verhoort 

mijn bede tot U 
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Zingen Surrounded (omgeven) 

 

There's a table that You've 

prepared for me 

in the presence of my enemies 

It's Your body and Your blood 

You've shed for me 

this is how I fight my battles 

 

And I believe You've overcome 

And I will lift my song of praise for 

what You've done 

 

This is how I fight my battles 

This is how I fight my battles 

This is how I fight my battles 

This is how 

 

In the valley I know that You're 

with me 

And surely Your goodness and 

your mercy follow me 

So my weapons are praise and 

thanksgiving 

This is how I fight my battles 

 

And I believe You've overcome 

And I will lift my song of praise for 

what You've done 

 

This is how I fight my battles 

This is how I fight my battles 

This is how I fight my battles 

This is how 

 

 

U heeft een tafel voor mij bereid 

In de aanwezigheid van mijn 

vijanden. 

Het is uw Lichaam en uw Bloed dat 

U vergoten heeft voor mij  

Dit is hoe ik mijn strijd voer 

 

En ik geloof dat U overwonnen 

hebt. En ik hef mijn loflied aan 

voor wat U hebt gedaan. 

 

Dit is hoe ik mijn strijd voer 

 

 

 

 

In het dal weet ik dat U bij mij bent 

En Uw goedheid en genade zullen 

mij zeker volgen 

Dus mijn wapens zijn lof en 

dankzegging 

 

Dit is hoe ik mijn strijd voer 

 

En ik geloof dat U overwonnen 

hebt. En ik hef mijn loflied aan 

voor wat U hebt gedaan 

 

Dit is hoe ik mijn strijd voer 
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It may look like I'm surrounded 

but I'm surrounded by You 

It may look like I'm surrounded 

but I'm surrounded by You 

It may look like I'm surrounded 

but I'm surrounded by You 

It may look like I'm surrounded 

but I'm surrounded by You 

 

 

Het mag lijken dat ik omsingeld 

ben, maar ik ben omgeven door U 

  

 

   

Gebed 

 

Schriftlezing Marcus 1:39-45 

In heel Galilea bracht hij het nieuws in de synagogen en dreef hij 

demonen uit.40Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed; 

hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel: ‘Als u 

wilt, kunt u mij rein maken.’41Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand 

uit, raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein.’42En meteen 

verdween zijn huidvraat en hij was rein.43Jezus stuurde hem weg met 

de ernstige waarschuwing:44‘Denk erom dat u tegen niemand iets zegt, 

maar ga u aan de priester laten zien en breng het reinigingsoffer dat 

Mozes heeft voorgeschreven, als getuigenis voor de mensen.’45Maar 

toen de man vertrokken was, ging hij overal breeduit rondvertellen 

wat er gebeurd was, met als gevolg dat Jezus niet langer openlijk in 

een stad kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de steden 

moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar hem toe 

komen. 

 

Overdenking 

 

Muzikaal intermezzo 

 

  

https://bijbel.eo.nl/bijbelse-achtergrond/de-offers/
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Zingen It is well 

When peace like a river, attendeth 

my way, 

When sorrows like sea billows roll 

Whatever my lot, thou hast taught 

me to say 

It is well, it is well, with my soul 

 

It is well (it is well) 

With my soul (with my soul) 

It is well, it is well with my soul 

 

Though Satan should buffet, 

though trials should come, 

Let this blest assurance control, 

That Christ has regarded my 

helpless estate, 

And hath shed His own blood for 

my soul 

 

It is well (it is well) 

With my soul (with my soul) 

It is well, it is well with my soul 

 

My sin, oh, the bliss of this 

glorious thought 

My sin, not in part but the whole, 

Is nailed to the cross, and I bear it 

no more, 

 

Praise the Lord, praise the Lord, o 

my soul 

It is well (it is well) 

With my soul (with my soul) 

Toen vrede als een rivier mijn weg 

bewaakte 

Toen zorgen als golven van de zee 

rolden 

Wat ook mijn lot mag zijn, U hebt 

me geleerd te zeggen 

Het is goed, het is goed, met mijn 

ziel.Het is goed (het is goed) 

Met mijn ziel (met mijn ziel) 

Het is goed, het is goed met mijn 

ziel 

Ook al slaat de satan toe, ook al 

komen er beproevingen, 

Laat deze zegen mijn verzekering 

zijn, dat Christus mijn hulpeloze 

staat heeft gezien 

En Hij heeft zijn eigen bloed 

vergoten voor mijn ziel 

 

Het is goed (het is goed) 

Met mijn ziel (met mijn ziel) 

Het is goed, het is goed met mijn 

ziel 

Mijn zonde, oh, de gelukzaligheid 

van deze heerlijke gedachte 

Mijn zonde, niet voor een deel 

maar geheel is aan het kruis 

genageld, en ik draag het niet 

meer 

Prijs de Heer, prijs de Heer, oh mijn 

ziel 

Het is goed (het is goed) 

Met mijn ziel (met mijn ziel) 
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It is well, it is well with my soul 

 

And Lord, haste the day when the 

faith shall be sight 

The clouds be rolled back as a 

scroll; 

The trump shall resound, and the 

Lord shall descend 

Even so, it is well with my soul 

 

It is well (it is well) 

With my soul (with my soul) 

It is well, it is well with my soul 

 

 

Het is goed, het is goed met mijn 

ziel 

En Heer, maak haast met de dag 

waarop het geloof zichtbaar zal 

zijn, de wolken teruggerold 

worden als een boekrol 

De trompet zal klinken, en de 

Heer zal afdalen 

En toch, het is goed met mijn ziel 

Het is goed (het is goed) 

Met mijn ziel (met mijn ziel) 

Het is goed, het is goed met mijn 

ziel 

 

Reacties 

 

Gebed 

 

Zingen  Hemelhoog 707 Met open armen 

 

Kom, als je honger hebt of dorst. 

Hier kun je eten, deel met ons. 

Kom met je tranen en je pijn. 

Hier is het goed, hier mag je zijn. 

Met open armen word je ontvangen. 

 

Kom, als je moe bent van je vlucht. 

Hier ben je veilig, hier is rust. 

Kom, met je wanhoop en verdriet. 

Hier mag je weer een toekomst zien. 

Met open armen word je ontvangen. 
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Welkom in Gods huis. 

Welkom in Gods huis. 

Welkom in Gods huis. 

Welkom, welkom thuis. 

 

Kom met je leegte en je angst. 

Hier word je liefdevol omarmd. 

Kom maar, als niemand je verstaat. 

Hier is een plek voor jouw verhaal. 

Met open armen word je ontvangen. 

 

Welkom in Gods huis. 

Welkom, welkom thuis. 

 

 

Zegen  
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