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Liturgie 4 oktober 2020, 

gemeenteledendienst 

 

Welkom en mededelingen    

    

Votum en groet 

 

Zingen Uw Woord  

 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet 

en een licht op mijn pad 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet 

en een licht op mijn pad 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet 

en een licht op mijn pad 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet 

en een licht op mijn pad 

 

Wanneer het ’s avonds donker wordt 

en je geen hand voor ogen ziet 

dan doe je ook een lichtje aan 

zodat je ziet waar je kunt gaan 

Ja, zo is ook het Woord van God 

het helpt je als je niks meer ziet 

want elke keer als je het leest 

dan zul je zien waar je kunt lopen 

en waar je heen kunt gaan  

 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet 

en een licht op mijn pad 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet 

en een licht op mijn pad 
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Zingen: Juicht, Hij is verheerlijkt -Sela 

 

Juicht, want Jezus is Heer. 

Kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem, 

die ons liefheeft. 

Hij is verrezen en leeft; 

Jezus de Koning, 

die mensen het leven weer geeft. 

 

Hij is verheerlijkt, 

als Koning verheven, zo hoog, 

'k zal Hem prijzen. 

Hij is verheerlijkt, 

voor eeuwig verheerlijkt 

en ik verhoog zijn naam. 

Hij is mijn God, 

zijn waarheid houdt eeuwig stand. 

hemel en aard' 

verheugen zich in zijn naam. 

 

Hij is verheerlijkt, 

als Koning verheven, zo -  

Juicht, want Jezus is Heer. 

Kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem, 

die ons liefheeft. 

Hij is verrezen en leeft; 

Jezus de Koning, 

die mensen het leven weer geeft. 

Jezus de Koning, 

die mensen het leven weer geeft. 

 

Gebed 
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Bijdrage Netty de Visser  

Thema: In the middle of the storm   

 

Schriftlezing: psalm 119: 175 
175Moge mijn ziel leven en u loven, 

mogen uw voorschriften mijn hulp zijn. 

 

Zingen Opwekking 789  Lopen Op Het Water 

 

U leert me lopen op het water, 

de oceaan is weids en diep. 

U vraagt me alles los te laten, 

daar vind ik U en ik twijfel niet. 

 

En als de golven overslaan, 

dan blijf ik hopen op uw Naam. 

Mijn ziel vindt rust, 

want in de storm bent U dichtbij. 

Ik ben van U en U van mij. 

 

De diepste zee is vol genade. 

Uw sterke hand, die houdt mij vast. 

En als mijn voeten zouden falen, 

dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand. 

 

En als de golven overslaan, 

dan blijf ik hopen op uw Naam. 

Mijn ziel vindt rust, 

want in de storm bent U dichtbij. 

Ik ben van U en U van mij. 
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Zingen Opwekking 695 Verberg mij nu 

 

Verberg mij nu, 

onder Uw vleugels Heer. 

Houd mij vast, 

in Uw sterke hand. 

 

Als de oceaan haar krachten toont, 

zweef ik met U hoog boven de storm. 

Vader, U bent sterker dan de vloed, 

dan word ik stil, U bent mijn God. 

 

Vind rust mijn ziel, 

in God alleen. 

Ken Zijn kracht, 

vertrouw Hem en wees stil. 

 

Als de oceaan haar krachten toont, 

zweef ik met U hoog boven de storm. 

Vader, U bent sterker dan de vloed, 

dan word ik stil, U bent mijn God 

dan word ik stil, U bent mijn God. 

 

Bijdrage  Imert Moret 

Thema: Ik zie jou 

 

Schriftlezing: Genesis 16:7-13 

Een engel van de HEER trof haar in de woestijn aan bij een waterbron, 

de bron die aan de weg naar Sur ligt.8‘Hagar, slavin van Sarai, waar kom 

je vandaan en waar ga je heen?’ vroeg hij. ‘Ik ben gevlucht voor Sarai, 

mijn meesteres,’ antwoordde ze.9‘Ga naar je meesteres terug,’ zei de 

engel van de HEER, ‘en wees haar weer gehoorzaam.’10En hij 

vervolgde: ‘Ik zal je heel veel nakomelingen geven, zo veel dat ze niet 

te tellen zullen zijn.11Je bent nu zwanger en je zult een zoon ter wereld 
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brengen. Die moet je Ismaël noemen, want de HEER heeft gehoord 

hoe zwaar je het te verduren had.12Een wilde ezel van een mens zal hij 

zijn: hij schopt iedereen, iedereen schopt hem. Met al zijn verwanten 

zal hij in onmin leven.’13Toen riep zij de HEER, die tot haar had 

gesproken, zo aan: ‘U bent een God van het zien. Want,’ zei ze, ‘heb ik 

hier niet hem gezien die naar mij heeft omgezien?’ 

 

Zingen Hemelhoog 460 Ik zal er zijn 

 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

  

Een boog in de wolken als teken van trouw, 

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 

ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

  

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

 

O Naam aller namen, aan U alle eer. 

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
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Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

 

Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

 

Bijdrage Joukje van Esch  

Thema: Duizendmaal dank in gebrokenheid 

 

Schriftlezing: Jes. 42:3 
3het geknakte riet breekt hij niet af, 

de kwijnende vlam zal hij niet doven. 

Het recht zal hij zuiver doen kennen. 

 

Psalm 131 

1311Een pelgrimslied van David. 

HEER, niet trots is mijn hart, 

niet hoogmoedig mijn blik, 

ik zoek niet wat te groot is 

voor mij en te hoog gegrepen. 
2Nee, ik ben stil geworden 

,ik heb mijn ziel tot rust gebracht. 

Als een kind op de arm van zijn moeder, 

als een kind is mijn ziel in mij. 
3Israël, hoop op de HEER, 

van nu tot in eeuwigheid. 

 

Bespreken reacties 

 

Gebed 

 

  



 

7 
 

Zingen  Hemelhoog 617 Tienduizend redenen    

De zon komt op, maakt de morgen wakker, 

mijn dag begint met een lied voor U. 

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 

laat mij nog zingen als de avond valt. 

 

Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel, 

prijst nu Zijn heilige naam. 

Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, 

verheerlijkt zijn heilige naam. 

 

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde, 

Uw naam is groot en Uw hart is zacht. 

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen, 

tienduizend redenen tot dankbaarheid. 

 

Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel, 

prijst nu Zijn heilige naam. 

Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, 

verheerlijkt Zijn heilige naam. 

 

En op die dag, als mijn kracht vermindert, 

mijn adem stokt en mijn einde komt, 

zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen, 

tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 

 

Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel, 

prijst nu Zijn heilige naam. 

Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, 

verheerlijkt Zijn heilige naam. 

Verheerlijkt Zijn heilige naam, 

verheerlijkt Zijn heilige naam. 

  

Zegen    


