
GOD&YOU(th), zondag 26 november, 19.00 uur 2017 
 
IK ZIE, IK ZIE,WAT JIJ NIET ZIET! 

 
Voorganger:  ds. J.M. Weststrate 
Medewerking: SANNE van den Bosch, Bram Bonsink,  
       Peter Montfrooij, Jaap de Jonge 
Collecten:      Gemeente en Jeugdwerk 
_______________________________________________________________ 
 
Sanne (1 lied) 
 
1.Samenzang lied 672(opw.) 
 Heerser over alle dingen, 
 God van de oneindigheid, 
 van uw liefde wil ik zingen, 
 buigen voor uw majesteit. 
 Eeuwen komen, eeuwen gaan, 
 voor altijd blijft uw trouw bestaan. 
 Uw naam weerklinkt door het heelal: 
 ‘Die was en is en komen zal.’ 
 
 U alleen kunt grootheid tonen 
 in een enkel ogenblik. 
 De natuur spreekt zonder woorden, 
 vol verwond’ring luister ik. 
 U schiep leven door uw Woord, 
 bracht het licht en duister voort. 
 Zelfs nu uw werk in zonde lijdt, 
 weerspiegelt het uw heerlijkheid. 
 
 In het lijden van dit leven, 
 in een dal van duisternis, 
 wilt U mij uw liefde geven 
 en de vrede die ik mis. 
 Leid mij aan uw sterke hand 
 veilig naar de overkant. 
 Ik hoef geen gevaar te vrezen, 
 als uw huis mijn schuilplaats is. 
 
 Eeuwen komen, eeuwen gaan, 
 voor altijd blijft uw trouw bestaan. 
 Uw naam weerklinkt door het heelal: 
 ‘Die was en is en komen zal.’ 
 
Mededelingen kerkenraad 
 
2.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. 
 
 (Coupletten 1x , refrein 3x herhalen) 

 
 Houd mij heel dicht bij U. 
 

Woorden om mee te beginnen 
 
3. Samenzang 334 (opw.) 
 Heer Uw licht en Uw liefde schijnen 
 waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
 Jezus licht van de wereld, vernieuw ons. 
 Levend Woord ja uw waarheid bevrijd ons. 
 Schijn in mij, schijn door mij. 
 refrein: 

 Kom, Jezus kom, 
 vul dit land met Uw heerlijkheid. 
 Kom Heilge Geest, stort op ons uw vuur. 
 Zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard vervullen. 
 spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint. 
 
 Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. 
 Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
 Door het bloed mag ik U toebehoren. 
 Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 
 Schijn in mij, schijn door mij. (refr.) 

 
 Staan wij oog in oog met U Heer. 
 Daalt uw stralende licht op ons neer. 
 Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. 
 U volmaakt wie volkomen zich geven. 
 Schijn in mij, schijn door mij. (refr.) 

 
Gebed 
 
Introductie: Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet! 
 
Muzikale medewerking (2 liederen) 

 
4.Samenzang lied 544 (opw) 
 Meer dan rijkdom  meer dan macht, 
 meer dan schoonheid van sterren in de nacht, 
 meer dan wijsheid die deze wereld kent 
 is het waard te weten wie U bent. 
 
 Meer dan zilver meer dan goud, 
 meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd, 
 meer dan dat, zo eindeloos veel meer 
 was de prijs die U betaalde Heer. 
  refrein: 
 In een graf verborgen door een steen, 
 toen U zich gaf verworpen en alleen; 
 als een roos geplukt en weggegooid 
 nam U de straf en dacht aan mij, meer dan ooit. 
 
Bijbellezing: Genesis 4 vers 3 t/m 9 
       1 Johannes 3 vers 11 en 12 
 
5. Samenzang lied 422 (ev.ldb.) 
 Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
 vallen de dromen in duigen. 
 Dromen van vrede worden niet waar, 
 kwaad is niet om te buigen.  
 refrein2x: 

 Als je geen liefde hebt voor elkaar  
 leef je buiten Gods gloria.      
 
 Als je geen antwoord geeft op verdriet, 
 zullen de tranen niet drogen. 
 Als je het leed in de wereld niet ziet, 
 worden Gods woorden verbogen. (refr.) 



 Als je geen oog hebt voor het gemis, 
 als je geen brood weet te delen, 
 denk dan aan Jezus die brood en die vis 
 uit liefde deelde met velen. (refr.) 
 
 Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
 is er geen hoop meer op zegen. 
 Kinderen, maak de liefde toch waar: 
 schrijf het op alle wegen: (refr.) 
 
   1. IK of jij? 
    
6. Samenzang lied 695 (opw.) 
 Verberg mij nu onder uw vleugels Heer. 
 Houd mij vast in uw sterke hand. 
 refrein: 

 Als de oceaan haar krachten toont, 
 zweef ik met U hoog boven de storm. 
 Vader, U bent sterker dan de vloed. 
 Dan wordt ik stil,; U bent mijn God. 
 
 Vind rust mijn ziel in God alleen. 
 Ken zijn kracht, vertrouw Hem en wees stil. (refr.) 

 
   2. JIJ EN IK! 
 
7. Samenzang lied 276 (opw.) 
 Laat heel de wereld het zien, 
 maak de volk'ren weer blij 
 door de klank van zijn stem. 
 Heuvels en dalen breek uit! 
 Kom en juich, zing het luid! 
 Klap je handen voor Hem! 
 refrein: 
 Liefde en recht zal Hij brengen op aard', 
 een eeuwige heerschappij. 
 In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard. 
 't Woord van de waarheid maakt vrij. 
 Het maakt vrij. 
 
 Laat heel de wereld het zien, 
 maak gevangenen vrij, 
 breng de eenzamen thuis. 
 Heel satans bolwerk stort neer, 
 door 't gebed tot de Heer, 
 door de kracht van het kruis. (refr.) 
 
 Laat heel de wereld nu staan 
 vol ontzag voor zijn naam, 
 zing het lied dat Hem eert. 
 Wees niet meer stil, zeg het voort 
 tot de wereld het hoort: 
 Jezus regeert! (refr.) 
 
Muzikale medewerking (2 liederen) 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Inzameling van de gaven (gemeente en Jeugdwerk) 
 
 
 
 
 
 

 8. Samenzang lied 733 (opw.) 
  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. 
 refrein:    
 Loof de Heer, o mijn ziel. 
 O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. 
 Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, 
 verheerlijk 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. (refr.) 

  
 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. (refr.2x) 
 
 Verheerlijk zijn heilige naam. 
 Verheerlijk zijn heilige naam. 
 
Zegen 
 
9. Samenzang lied 769 (opw.) 
 Kom, vestig uw gezag; 
 wees Koning in ons hart. 
 Herstel uw beeld in ons; 
 onthul uw doel met ons. 
 Ontsteek de vlam van hoop opnieuw; 
 een laaiend vuur in onze ziel. 
 Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer zien. 
 Wij zijn uw kerk. Heer, maak ons sterk in U. 

 Wij dorsten naar uw rijk 
 en uw gerechtigheid. 
 U schakelt ons nu in 
 en geeft ons leven zin: 
 gevangen harten worden vrij, 
 verslagen mensen troosten wij; 
 zelfs de blinden zien uw heerschappij. 
 Wij zijn uw kerk. Hoor ons gebed en kom! 
 refrein: 

 Bouw uw koninkrijk. Zet het kwaad te kijk. 
 Toon uw sterke hand. Kom, herstel ons land. 
 Vul uw kerk met vuur. Win dit volk terug. 
 Heer, dat bidden wij tot uw koninkrijk verschijnt. 

 Uw ongetemde kracht 
 verslaat de helse macht. 
 Uw ongekende pracht 
 vernieuwt en sterkt ons hart. 
 Wij zijn voor zoveel meer gemaakt; 
 leer ons te doen wat U ons vraagt, 
 vol van Jezus’ liefde en zijn kracht. 
 Wij zijn uw kerk. Heer, doe uw werk door ons. (refr.2x) 
 
De volgende GOD&YOU(th) is op zondag 28 januari 2018 

 
  
                             
 


