
GOD&YOU(th), zondag 29 oktober, 19.00 uur 2017 
 
ALS JE ECHT LUISTERT, HOOR JE ZOVEEL MEER!     

 
Voorganger:  dhr. W.F. Wilbrink 
Medewerking: Combo Oldebroek in samenwerking met 
       Jenneke Buiert 
Collecten:      Gemeente en Jeugdwerk 
_________________________________________________________________ 
 
1. Samenzang lied 573 (opw.) 
 We zijn hier bij elkaar 
 om de Koning te ontmoeten. 
 We zijn hier bij elkaar 
 om te eren onze Heer. 
 
 We zijn hier bij elkaar 
 om te vieren dat Hij goed is. 
 En wij prijzen en aanbidden Hem, 
 Jezus, onze Heer! 
 refrein: 
 Heer, U bent welkom, welkom, 
 U bent welkom, grote Koning. 
 Wij heffen onze handen op 
 naar de God van alle eeuwen. 
 Heer, U bent welkom, welkom, 
 U bent welkom, Zoon van God. 
 Wij richten heel ons hart op U; 
 U bent welkom in ons midden. 
  
Mededelingen kerkenraad 
 
2. Aanvangslied 462 (opw.) 
 refrein: 
 Aan uw voeten Heer, 
 is de hoogste plaats; 
 daarom kniel ik neer bij U. 
 Om bij U te zijn, 
 is de grootste eer; 
 daarom buig ik mij voor U. 
 
 Ja, ik verkies nu om bij U te zijn 
 en om naar U te luist'ren. 
 In plaats van altijd maar weer 
 bezig te zijn, 
 kom ik nu tot U, o Heer.  
 refrein: 
 Aan uw voeten Heer, 
 is de hoogste plaats; 
 daarom kniel ik neer bij U. 
 Om bij U te zijn, 
 is de grootste eer; 
 daarom buig ik mij voor U. 
 
 Mijn hart verlangt er naar 
 om samen te zijn, 
 hier in een plaats van aanbidding. 
 In geest en waarheid samen één te zijn, 
 in aanbidding voor U.  
 refrein: 
 Aan uw voeten Heer, 
 is de hoogste plaats; 
 daarom kniel ik neer bij U. 
 Om bij U te zijn, 
 is de grootste eer; 
 daarom buig ik mij voor U. 

 Zoals een vader die zijn kind omarmt, 
 ja, zo omarmt U ook mij. 
 U bent een Vader 
 die vertroost en beschermt 
 en ik kom tot rust bij U. 
 En ik kom tot rust bij U. 
 En ik kom tot rust bij U. 
 
Bemoediging en groet 
 
3. Samenzang lied 347 (opw.) 
 Ik geloof in God de Vader, 
 Schepper, die de schepping draagt. 
 In zijn Zoon, in Christus Jezus 
 die, geboren uit een maagd, 
 aan het kruis de wereld redde, 
 onze zonden op zich nam. 
 Opgestaan en opgevaren 
 troont Hij aan Gods rechterhand. 
 
 Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer 
 Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer 
 Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer 
 Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer 
 Naam aller namen, naam aller namen. 
 
 Ik geloof in God de Trooster, 
 gaven van de heil'ge Geest, 
 die Gods woord aan ons bevestigt: 
 gaat en predikt en geneest. 
 Als Hij komt met macht en luister 
 zal de mensheid voor Hem staan. 
 Dan zal elke knie zich buigen, 
 elke tong belijdt zijn naam:  
 
 Jezus, U bent Heer, U bent Heer.             
 Jezus, U bent Heer, U bent Heer.             
 Jezus, U bent Heer, U bent Heer.             
 Jezus, U bent Heer, U bent Heer.             
 Naam aller namen, naam aller namen. 
 
Gebed 
 
Jenneke Buiert (2 liederen) 
 
Introductie thema:  
‘als je echt luistert, hoor je zoveel meer’ 
 
Bijbellezing: Lucas 8, vers 1 – 21 
 
Verkondiging 
 
Jenneke Buiert (2 liederen) 
 
4.Samenzang lied 399 (opw.) 
 Vader God, ik vraag me af, 
 hoe ik ooit heb geleefd 
 zonder te weten dat uw vaderhart 
 al zolang om mij geeft. 
 Maar nu ben ik uw kind, 
 nu mag ik wonen in uw huisgezin 
 en ik zal nooit meer eenzaam zijn, 
 want, Vader, U bent altijd bij mij. 
  
 



 
 Heer, ik wil U prijzen.  
 Heer, ik wil U prijzen.        
 Heer, ik wil U prijzen,       
 zolang ik leef.                  
 Heer, ik wil U prijzen.  
 Heer, ik wil U prijzen.        
 Heer, ik wil U prijzen,       
 zolang ik leef.                  
 
Dankgebed en voorbede 
 
Inzameling van de gaven (gemeente en N.B.G) 
 
5. Samenzang lied 407 (opw.) 
O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering 
de wereld zie die U hebt voortgebracht. 
Het sterrenlicht, het rollen van de donder, 
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht. 
refrein: 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:  
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!           
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:  
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!           
 
Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen 
tot in de dood gegaan is als een Lam. 
Sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen 
en aan het kruis mijn zonde op zich nam. 
refrein: 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:  
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!           
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:  
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!           
 
Als Christus komt met majesteit en luister, 
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn. 
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen 
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij! 
refrein: 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:  
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!           
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:  
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!           
 
Zegen 
 
6. 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.’ 
 
Heerser over alle dingen,  
God van de oneindigheid,  
van uw liefde wil ik zingen,  
buigen voor uw majesteit.   
Heerser over alle dingen,  
God van de oneindigheid,  
van uw liefde wil ik zingen,  
buigen voor uw majesteit.   

 
 
 
 
De volgende GOD&YOU(th) is op zondag 26 november 
19.00 uur. 
 
 

 
 
      
 
 


