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Muziek 
 
Samenzang lied 454 (opw.) 
 Zegen, aanbidding. Kracht, overwinning. 
 Ere zij de eeuwige God. 
 Laat elke natie, elke creatie 
 buigen voor de eeuwige God. 
 refrein: 

 Elke tong in hemel, op aard zal uw macht belijden. 
 Elke knie buigt neer voor uw troon, aanbiddend. 
 U wordt hoog verheven o God 
 en oneindig is uw heerschappij. O, eeuwige God. 
 
 De aarde wordt vol van uw Koninkrijk. 
 Zing nu voor de eeuwige God. 
 Geen andere macht is aan U gelijk. 
 Zing nu voor de eeuwige God. (refr.) 
 
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.  
 
Woord van welkom & mededelingen 
 
Aanvangslied 167 (ev.ldb.) 

 Wees mijn vooruitzicht, o Heer, door de tijd; 
 niets blijft voor mijn hart dan dit ene: Gij zijt. 
 Vervul mijn gedachten, houd Gij er de wacht. 
 Wees lichtend aanwezig bij dag en bij nacht. 
 
 Wees Gij mijn wijsheid, het woord in mijn mond. 
 Wees Gij met mij één in uw heilig verbond: 
 Gij – machtige Vader; ik – waarlijk uw kind, 
 dat in uw gemeenschap zijn oorsprong hervindt. 
 
 Wees Gij mijn pantser, mijn sterkte, mijn schild, 
 mijn zwaard voor de strijd die de luchten doortrilt. 

 Uw Naam is mijn toren, waar ‘k veilig vernacht; 
 o doe mij verrijzen, Gij Opstandingskracht. 
  
 Ik zoek geen rijkdom, voorbijgaande eer, 
 want Gij zijt mijn schat en mijn erfdeel, o Heer! 
 Wees Gij, Soevereine, mijn Eerste altijd; 
 mijn hart, wees uw Hoeder geheel toegewijd. 
 
 Zon, die de hemel met vreugde regeert, 
 doorstroom met die gloed mij als Gij triomfeert! 
 O Hart dat mijn hart en ’t heelal houdt omvat, 
 wees Gij mijn vooruitzicht en wijs mij uw Stad. 
 
Aanvangswoorden 
 
Gebed 
 
Aankondiging thema 
 
Muzikale medewerking (1lied) 
 
LUISTERLIED van de week (beeldscherm) 
 
Samenzang lied 838 (nw.ldb.) 

 O grote God die liefde zijt, 
   o Vader van ons leven, 
   vervul ons hart, dat wij altijd 
   ons aan uw liefde geven. 
   Laat ons het zout der aarde zijn, 
   het licht der wereld, klaar en rein. 
   Laat ons uw woord bewaren, 
   uw waarheid openbaren. 
 
 Maak ons volbrengers van dat woord, 
   getuigen van uw vrede, 
   dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
   wie afdwaalt met ons mede. 
   Laat ons getrouw de weg begaan 
   tot allen die ons verre staan 
   en laat ons zonder vrezen de minste willen wezen.  



   Leer ons het goddelijk beleid 
   der liefde te beamen, 
   opdat wij niet door onze strijd 
   uw goede trouw beschamen. 
   Leg ons de woorden in de mond 
   die weer herstellen uw verbond. 
   Spreek zelf door onze daden 
   van vrede en genade. 
 
Samenzang lied 642 (opw.) 

 Al mijn zonden, al mijn zorgen, 
 neem ik mee naar de rivier. 
 Heer, vergeef mij en genees mij. 
 Vader, kom, ontmoet mij hier. 
 
 Want dit water brengt nieuw leven 
 en verfrist mij elke dag. 
 ’t Is een stroom van uw genade, 
 waar ‘k U steeds ontmoeten mag. 
 refrein: 

 Here Jezus, neem mijn leven, 
 Ik leg alles voor U neer. 
 Leid mij steeds weer naar het water; 
 ‘k wil U daar ontmoeten Heer. 
  
 Kom ontvang een heel nieuw leven, 
 kom en stap in de rivier. 
 Jezus roept je, Hij verwacht je 
 en Hij zegt: ‘ontmoet mij hier’. (refr.) 
 

 Leid mij steeds weer naar het water; 
 ‘k wil U daar ontmoeten, Heer.    
 
Muzikale medewerking (2 liederen) 
 
Bijbellezing: Genesis 32 vers 23 t/m 33 
 
Korte meditatie 
 
Samenzang lied 710 (opw.) 
 Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
 Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
 Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
 O God, zegen mij alle dagen lang! 
 
 Vader, maak mij tot een zegen; ga mij niet voorbij. 
 Regen op mij met uw Geest, Heer, Jezus, kom tot mij 
 als de Bron van leven, die ontspringt, diep in mij. 
 Breng een stroom van zegen,  
 waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 
 Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
 Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
 Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
 O God, zegen ons tot in eeuwigheid. 
 
 Vader, maak ons tot een zegen hier in de woestijn. 
 Wachtend op uw milde regen om zelf een bron te zijn. 
 Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij. 
 Van u liefde delend waarin wij zelf  
 tot bron van zegen zijn. 
   
 
 

 Muzikaal intermezzo 
 
 Vader, maak ons tot een zegen hier in de woestijn. 
 Wachtend op uw milde regen om zelf een bron te zijn. 
 Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij. 
 Van u liefde delend waarin wij zelf  
 tot bron van zegen zijn. 
 Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij. 
 Van u liefde delend waarin wij zelf  
 tot bron van zegen zijn. 
 
Gebeden 
 
Muzikale medewerking (1 lied) 
 
Collecte (Gemeente en Onderhoud) 
 
Samenzang lied 770 (opw.) 
 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 
 refrein: 
 ‘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’. 
 
 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. 
 
 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. (refr.)      
 
 Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Dankwoord, uitnodigen koffie/thee/fris 
 
Slotwoorden 
 
Muziek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


