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Muziek 
 
Samenzang lied 499 (ev.ldb.) 

 Machtig is de Naam van de Heer. 
 Machtig is de Naam van de Heer. 
 Machtig is de Naam van de Heer, mijn God. 
 Machtig is de Naam van de Heer. 
 Machtig is de Naam van de Heer. 
 Machtig is de Naam van de Heer, mijn God. 
 refrein: 

 De Naam van de Heer is als een toren, 
 een veilige schuilplaats voor wie Hem dient. 
 De Naam van de Heer is als een toren, 
 een veilige schuilplaats voor wie Hem dient. 
 
 Heilig is de Naam van de Heer. 
 Heilig is de Naam van de Heer. 
 Heilig is de Naam van de Heer, mijn God. 
 Heilig is de Naam van de Heer. 
 Heilig is de Naam van de Heer. 
 Heilig is de Naam van de Heer, mijn God. (refr.) 
 

 Ere zij de Naam van de Heer 
 Ere zij de Naam van de Heer 
 Ere zij de Naam van de Heer, mijn God 
 Ere zij de Naam van de Heer 
 Ere zij de Naam van de Heer 
 Ere zij de Naam van de Heer, mijn God. (refr.) 
 

 Machtig is de Naam van de Heer. 
 Machtig is de Naam van de Heer. 
 Machtig is de Naam van de Heer, mijn God. 
 Machtig is de Naam van de Heer. 
 Machtig is de Naam van de Heer. 
 Machtig is de Naam van de Heer, mijn God. 
 Machtig is de Naam van de Heer, mijn God. 
 
Samenzang lied 170 (ev.ldb.) 

Groot is uw trouw o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, 
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. 

refrein:  

Groot is Uw trouw o Heer; 
groot is Uw trouw o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven, 
groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst, 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. (refr.) 

 
Woord van welkom & mededelingen 
 
Aanvangslied 616 (opw.) 
 Houd me dicht bij U, 
 laat me nooit meer gaan. 
 Voor U leg ik mijn leven neer, 
 verlangend naar uw vriendschap, Heer. 
 
 U alleen begrijpt wat ik nodig heb; 
 uw liefde die mij warmte geeft, 
 als U mij in uw armen neemt. 
 Leid mij naar uw hart, 
 breng mij terug naar U. 
 refrein: 

 U bent mijn doel 
 U bent mijn hartsverlangen. 
 U bent mijn doel, 
 houd mij heel dicht bij U. 
 
Aanvangswoorden 
 
Gebed 
 
Aankondiging thema 
 
Muzikale medewerking (1 lied) 
 
LUISTERLIED van de week (beeldscherm) 
 
 



Samenzang lied 1010 (nw.ldb.) 

 Geef vrede, Heer, geef vrede, 
 de wereld wil slechts strijd. 
 Al wordt het recht beleden, 
 de sterkste wint het pleit. 
 Het onrecht heerst op aarde, 
 de leugen triomfeert, 
 ontluistert elke waarde, 
 o red ons, sterke Heer. 
 
 Geef vrede, Heer, geef vrede, 
 de aarde wacht zo lang, 
 er wordt zo veel geleden, 
 de mensen zijn zo bang, 
 de toekomst is zo duister 
 en ons geloof zo klein; 
 o Jezus Christus, luister 
 en laat ons niet alleen! 
 
 Geef vrede, Heer, geef vrede, 
 Gij die de vrede zijt, 
 die voor ons hebt geleden, 
 gestreden onze strijd, 
 opdat wij zouden leven 
 bevrijd van angst en pijn, 
 de mensen blijdschap geven 
 en vredestichters zijn. 
 
 Geef vrede, Heer, geef vrede, 
 bekeer ons felle hart. 
 Deel ons uw liefde mede, 
 die onze boosheid tart, 
 die onze mond leert spreken 
 en onze handen leidt. 
 Maak ons een levend teken: 
 uw vrede wint de strijd! 
 
Samenzang lied 226 (ev.ldb.) 
 Heer, ik kom tot U, 
 neem mijn hart, verander mij. 
 Als ik U ontmoet vind ik rust bij U. 
 Want, Heer, ik heb ontdekt 
 dat als ik aan Uw voeten ben, 
 trots en twijfel wijken 
 voor de kracht van uw liefde. 
 refrein : 

 Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 
 Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. 
 Ik voel uw kracht en stijg op als een arend. 
 Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest 

 en de kracht van uw liefde. 
 

 Heer, kom dichterbij, 
 dan kan ik uw schoonheid zien 

 en uw liefde voelen, diep in mij. 
 En Heer, leer mij uw wil 
 zodat ik U steeds dienen kan 

 en elke dag mag leven 

 door de kracht van uw liefde. (refr.) 
 

 Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest 

 en de kracht van uw liefde. 
 
Muzikale medewerking (2 liederen) 

Bijbellezing: Rechters 16 vers 4 t/m 22 
 
Korte meditatie 
 
Samenzang lied 939 (nw.ldb.) 
 Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, 
 stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.  
 Door golven heen, door storm en nacht 
 leidt mij uw hand. U blijft nabij. 
 Uw vrede diep, uw liefde groot 
 verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. 
 Mijn vaste rots, mijn fundament, 
 U bent de grond waarop ik sta. 
  
 U werd een mens, U daalde neer 
 in onze pijn en schuld en strijd. 
 U droeg de last, verrezen Heer 
 die ons van elke vloek bevrijdt: 
 U sloeg de zonden aan het kruis 
 en brengt ons bij de Vader thuis; 
 want door uw bloed, uw levenskracht 
 komen wij vrij voor God te staan. 
 
 Van eerste kreet tot laatste zucht 
 leef ik in U, en U in mij. 
 Geen boze macht, geen kwaad gerucht, 
 niets is er dat mij van U scheidt. 
 Want U regeert, U overwint, 
 U neemt mij aan. Ik ben Gods kind. 
 Totdat U komt, mij roept voorgoed, 
 bent U het doel van mijn bestaan. 
 
Gebeden 
 
Muzikale medewerking (1 lied) 
 
Collecte (Gemeente en Jeugdwerk) 
 
Samenzang lied 188 (canon) (ev.ldb.) 
 ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. 
 Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. 
 Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. 
 ‘k Zie naar Hem op en weet:  
 Hij is mij steeds nabij.  

 
Dankwoord, uitnodigen koffie/thee/fris 
 
Slotwoorden 
 
Muziek 
 
 
 


