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Liturgie 3 januari 2021,  

ds. Henk van Hemmen (GKV Ede) 

    

Zingen Heer ontferm U over ons (Sela) 

 

Heer, ontferm U over ons. 

Kom, en heel ons land. 

Reinig met uw vuur, 

raak ons nu aan. 

Wij buigen neer en 

roepen tot U, Heer: 

O Heer, ontferm U over ons. 

O Heer, ontferm U over ons. 

 

Heer, ontferm U over ons. 

Kom, en heel ons land. 

Reinig met uw vuur, 

raak ons nu aan. 

Wij buigen neer en 

roepen tot U, Heer: 

O Heer, ontferm U over ons. 

O Heer, ontferm U over ons. 

 

Heer, ontferm U over ons. 

Kom, en heel ons land. 

Reinig met uw vuur, 

raak ons nu aan. 

Wij buigen neer en 

roepen tot U, Heer: 

O Heer, ontferm U over ons. 

O Heer, ontferm U over ons. 

 

Welkom  
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Votum en groet  

 

Zingen Hemelhoog 402 U maakt ons één 

 

U maakt ons één. 

U bracht ons tesamen, 

wij eren en aanbidden U. 

U maakt ons één, U bracht ons tesamen, 

wij eren en aanbidden U. 

 

Wordt uw wil gedaan, 

dan bindt het ons saam, 

iedereen zal deel zijn van uw gezin. 

Wordt uw wil gedaan, 

dan bindt het ons saam, 

iedereen zal deel zijn van uw gezin. 

 

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 

omdat Hij er over waakt, 
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en de Geest doorbreekt de grenzen 

die door mensen zijn gemaakt. 

 

Prijst 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. 

't Is uw Geest die mij doet zeggen: 

Jezus Christus is de Heer! 

  

Gebed  

  

Kindermoment  

 

Zingen Wit, zwart, rood en geel (Elly & Rikkert) 

  

Wit, zwart, rood en geel 

Wit, zwart, rood en geel 

Jezus (wit, zwart, rood en geel) 

Houdt van alle kinderen (wit, zwart, rood en geel) 

Alle (wit, zwart, rood en geel) 

Kinderen van de wereld (wit, zwart, rood en geel) 

 

Wit, zwart, rood en geel 

Van allemaal evenveel 

Zwart en wit, geel en rood 

Klein en groot 

Kinderen van de wereld 

wit, zwart, rood en geel 

 

Wit, zwart, rood en geel 

Jezus (wit, zwart, rood en geel) 
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Houdt van alle kinderen (wit, zwart, rood en geel) 

Alle (wit, zwart, rood en geel) 

Kinderen van de wereld (wit, zwart, rood en geel) 

 

Wit, zwart, rood en geel 

Van allemaal evenveel 

Zwart en wit, geel en rood 

Klein en groot 

Alle kinderen die er zijn 

 

Alle kinderen die er zijn  

wit, zwart, rood en geel 

Wit, zwart, rood en geel 

Wit, zwart, rood en geel 

Alle kinderen die er zijn 

 

Schriftlezing Genesis 9:18-29 

De zonen van Noach, die samen met hem uit de ark waren gekomen, 

heetten Sem, Cham en Jafet; Cham was de vader van Kanaän.19Met de 

drie zonen van Noach begon de verspreiding van de mensheid over de 

hele aarde. 
20Noach was landbouwer en legde als eerste een wijngaard aan.21Hij 

dronk van de wijn, werd dronken en ging in zijn tent liggen, zonder 

kleren aan.22Toen Cham, de vader van Kanaän, zag dat zijn vader naakt 

was, vertelde hij dat aan zijn twee broers, die buiten waren.23Daarop 

namen Sem en Jafet een mantel, legden die over hun schouders, liepen 

achteruit de tent binnen en bedekten het naakte lichaam van hun 

vader, met afgewend gelaat, zodat zij hem niet naakt zagen.24Toen 

Noach uit zijn roes ontwaakte en te weten kwam wat zijn jongste zoon 

hem had aangedaan,25zei hij: ‘Vervloekt zij Kanaän, knecht van zijn 

broers zal Kanaän zijn, de minste van alle knechten.26Geprezen zij 

de HEER, de God van Sem; knecht van Sem zal Kanaän zijn.27Moge God 

ruimte geven aan Jafet, hem laten wonen in de tenten van Sem; knecht 

van Jafet zal Kanaän zijn.’ 
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28Noach leefde na de zondvloed nog driehonderdvijftig jaar.29In totaal 

leefde Noach negenhonderdvijftig jaar. Daarna stierf hij. 

 

Preek  

 

Luisterlied Do they see Jesus in me Joy Williams 

Is the face that I see in the mirror 

The one I want others to see 

Do I show in the way  

that I walk in my life 

The love that You've given to me 

My heart's desire is 

 to be like You 

In all that I do, all I am 

 

Do they see Jesus In Me? 

Do they recognize Your face? 

Do I communicate Your love and 

Your grace? 

Do I reflect who You are 

In the way I choose to be? 

Do they see Jesus, Jesus in me? 

 

It's amazing that  

you'd ever use me 

But use me the way You will 

Help me to hold out a heart of 

compassionate grace 

A heart that You're spirit fills 

May I show forgiveness and mercy 

The same way You've 

 shown it to me 

 

Do they see Jesus In Me? 

Is het gezicht dat me aankijkt in de 

spiegel, het gezicht dat ik wil dat 

anderen zien? 

Laat ik in mijn handel en wandel, 

de liefde zien die U mij heeft 

gegeven? 

Mijn hartsverlangen is om als U te 

zijn, in alles wat ik doe en ben.  

 

Zien ze Jezus in mij? 

Herkennen ze Uw gezicht? 

Communiceer ik Uw liefde en 

genade? 

Weerspiegel ik wie U bent, in de 

manier waarop ik kies te zijn? 

Zien ze Jezus in mij? 

 

Heer het is geweldig dat U mij ooit 

zou willen gebruiken, 

Maar gebruik me op de manier die 

U wilt.  Help me om een hart van 

compassie en genade te hebben,  

Een hart dat gevuld is met Uw 

Geest. Geef dat ik vergeving en 

genade zal laten zien, zoals U dat 

ook aan mij liet zien.  

 

Zien ze Jezus in mij? 
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Do they recognize Your face? 

Do I communicate Your love and 

Your grace? 

Do I reflect who You are 

In the way I choose to be? 

Do they see Jesus in me? 

 

Now I wanna show all the world 

that You are 

The reason I live and breathe 

So You'll be the One that they see 

When they see me 

 

Do they see Jesus In Me? 

Do they recognize Your face? 

Do I communicate Your love and 

Your grace? 

Do I reflect who You are 

In the way I choose to be? 

Do they see Jesus in me? 

Do they see Jesus in me?  

 

Herkennen ze Uw gezicht? 

Communiceer ik Uw liefde en 

genade? 

Weerspiegel ik wie U bent, in de 

manier waarop ik kies te zijn? 

Zien ze Jezus in mij? 

 

Ik wil de hele wereld laten zien dat 

U de reden bent dat ik leef en 

adem,  

Zodat U degene bent die ze zien, 

wanneer ze mij zien!  

 

Zien ze Jezus in mij? 

Herkennen ze Uw gezicht? 

Communiceer ik Uw liefde en 

genade? 

Weerspiegel ik wie U bent, in de 

manier waarop ik kies te zijn? 

Zien ze Jezus in mij? 

Zien ze Jezus in mij? 

 

 

Bespreken reacties  

 

Mededelingen  

 

Gebed  

  

Collecte  
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Zingen Hemelhoog 688 Met hart en handen 

 

Schepper God 

U die alles adem geeft 

Laat mij zien wat waarde heeft 

Voor U 

Het mooiste lied 

Of wel duizend, voor mijn Heer 

U verdient toch zoveel meer 

Veel meer 

 

Hier ben ik 

Hier ben ik 

 

Ik leef voor U, met hart en handen 

Om wie alleen is te omarmen 

Neem het aan als liefdeslied voor U 

 

Schepper God 

U die alles leven geeft 

Laat mij zien wat waarde heeft 

Voor U 

God van recht 

Geef mij een bewogen hart 

Breek het met wat uw hart breekt 

O God 

 

Hier ben ik 

Hier ben ik 

 

Ik leef voor U, met hart en handen 

Om wie alleen is te omarmen 

Neem het aan als liefdeslied voor U 

Laat mijn stem uw woorden spreken 
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Om uw liefde uit te delen 

Neem dat aan als liefdeslied voor U 

 

Hier ben ik 

 

Ik leef voor U, met hart en handen 

Om wie alleen is te omarmen 

Neem het aan als liefdeslied voor U 

Laat mijn stem uw woorden spreken 

Om uw liefde uit te delen 

Neem dat aan als liefdeslied voor U 

    

Zegen    


