
GOD&YOU(th), zondag 24 september, 19.00 uur 2017 
 
KLAAR VOOR DE START………. AF!     

 
Voorganger:  ds. J.M. Weststrate 
Medewerking: DEVOTE, Amersfoort 
Collecten:      Gemeente en Jeugdwerk 
_________________________________________________________________ 
 
DEVOTE: -Touching me 
     -At the cross 
 
Mededelingen kerkenraad 
 
1. Aanvangslied: ‘votum en groet’ 
 Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer.  
 Hij die alles maakte, laat niet los wat Hij begon.  
 refrein:  

 Genade en vrede van God de Vader,  
 door Jezus Zijn Zoon, Immanuël,   
 Hij woont met Zijn Geest in ons.  
 
  Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer.  
 Hij die alles maakte, laat niet los wat Hij begon. (refr.) 
       
 Halleluja, halleluja, amen.  Halleluja, halleluja, amen. 
 
Woorden om mee te beginnen 
 
2. Samenzang lied 640 (2x) (opw.) 

 Ik hef mijn ogen op naar de bergen, 
 waar komt mijn hulp vandaan? 
 Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, 
 die mij bij zal staan. 
 
 Mijn hulp is van U, Heer, die alles heeft gemaakt. 
 U zult voorkomen dat ik wankel of val. 
 U bent mijn beschermer die over mij waakt, 
 die niet sluimeren of slapen zal. 
 Wat kan mij gebeuren door zon of door maan? 
 U bent mijn schaduw, U bent er altijd. 
 Bewaart heel mijn leven, mijn komen en gaan, 
 U beschermt mij tot in eeuwigheid. 
 Mijn hulp is van U, Heer! 
  
 Mijn hulp is van U, Heer.  
 O, van U! 
 
-Gebed 
-Introductie: ‘stop’ 
-DEVOTE: -steeds dichterbij  
     -Lifeline 
 
3. Samenzang: ‘mag ik dan bij jou’ 
 Als de oorlog komt, en als ik dan moet schuilen,  
 mag ik  dan bij jou.  
 Als er een clubje komt, waar ik niet bij wil horen,  
 mag ik  dan bij jou.  
 Als er een regel komt, waar ik niet aan voldoen kan, 
 mag ik dan bij jou.  
 En als ik iets moet zijn, wat ik nooit geweest ben,  
 mag ik  dan bij jou.  
 refrein:  

 Mag ik dan bij jou schuilen, als het nergens anders kan.  
 En als ik moet huilen, droog jij mijn tranen dan.  
  

 Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij.  
 Kom wanneer je wilt, hou een kamer voor je vrij.  
   
 Als er onweer komt, en als ik dan bang ben,  
 mag ik dan bij jou.  
 Als de avond valt, en het is mij te donker,  
 mag ik dan bij jou.  
  Als de lente komt, en als ik dan verliefd ben,  
 mag ik dan bij jou.  
 Als de liefde komt, en ik weet het zeker,  
 mag ik dan bij jou. (refr.) 
  Solo  (refrein)   

 
 Als het einde komt, en als ik dan bang ben,  
 mag ik dan bij jou.  
 Als het einde komt, en als ik dan alleen ben,  
 mag ik dan bij jou. 
 
Bijbellezing: 1 Korinthiërs 9 vers 20 t/m 27 
 
4.Samenzang lied518 (opw.) 

 1.Heer, U doorgrondt en kent mij; 
 mijn zitten en mijn staan 
 en U kent mijn gedachten,  
 mijn liggen en mijn gaan. 
 De woorden van mijn mond, o Heer, 
 die zijn voor U bekend 
 en waar ik ook naar toe zou gaan, 
 ik weet dat U daar bent. 
  
2. Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij 
 en U bent voor mij en naast mij en om mij heen. 
 Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij 
 en U bent voor mij en naast mij en om mij heen, 
 elke dag. 
  
 Heer, U doorgrondt en kent mij, 
 want in de moederschoot 
 ben ik door U geweven; 
 U bent oneindig groot. 
 Ik dank U voor dit wonder, Heer, 
 dat U mijn leven kent 
 en wat er ook gebeuren zal, 
 dat U steeds bij mij bent. 
 (het 2e couplet herhalen) 

 
  Overweging 1: moet je (altijd) winnen? 
   
5. Samenzang ‘leun op mij’ 
 Als het lijkt alsof niemand naar je kijkt,  
 als je denkt dat iedereen je soms ontwijkt, leun op mij.  
 Als de kleuren die je draagt niet van jou zijn                                                 
 als de dingen om je heen weer veel te grauw zijn,  
 leun op mij.  
 Kom maar hier en leun op mij.            
 Kijk niet terug maar kijk naar mij.  
 Al het wachten is voorbij leun op mij, leun op mij.  
  
 Als het lijkt alsof niemand om je geeft.  
 Als je niet meer weet waarom je eigenlijk leeft,  
 leun op mij.  
 En als je hart gebroken is leun op mij.  
 Kom maar hier en leun op mij.          
 Kijk niet terug maar kijk naar mij,         
 al het wachten is voorbij leun op mij, leun op mij. 



  
 Kom maar hier en leun op mij.          
 Kijk niet terug maar kijk naar mij.  
 Al het wachten is voorbij.   
 Leun op mij, leun op mij.  
 Leun op mij, leun op mij.  
  
 Kom maar hier en leun op mij.           
 Kijk niet terug maar kijk naar mij.  
 Al het wachten is voorbij.  
 Leun op mij, leun op mij. 
 
  Overweging 2: mag je stoppen? 
 
6. Samenzang: ‘volg je gevoel’ 
 Je voelt voordat je denkt, 
 maar je raakt snel gewend aan al je gewoontes.  
 Je doet het maar het doet je verdriet,  
 dus waarom zou je niet in je dromen geloven. 
 refrein:  
 Vo.......lg je gevoel. Laat angst je niet weerhouden  
 van alles wat je eigenlijk wil doen.       
 Volg je gevoel, volg je gevoel.  
  
 Je bent, je leeft met de dag  
 en je vraagt jezelf af waar het allemaal om gaat.  
 Maar je vindt vanuit ergens binnenin,  
 als je zoekt wel een antwoord op iedere vraag.  
  
 Ga jij je hart achterna. Of blijf je staan?  
  refrein:  
 Vo.......lg je gevoel. Laat angst je niet weerhouden  
 van alles wat je eigenlijk wil doen.    
 Vo.......lg je gevoel. Laat niemand je weerhouden  
 van alles wat je eigenlijk wil doen.  
  
 Vanaf nu is alles anders als ik het verander. 
 Nee nooit meer zo verstandig, het ligt niet bij een ander.  
 Nee geen geboeide handen, niet morgen alles anders. 
 Maar nu...  
  refrein:  
 Ja vo....lg je gevoel. laat angst je niet weerhouden  
 van alles wat je eigenlijk wil doen.     
 Volg je gevoel, volg je gevoel. 
 
 -DEVOTE: -‘met U kan ik er tegen’ 
     -listen to the Lord’ 
-Dankgebed en voorbede 
-Inzameling van de gaven (gemeente en Jeugdwerk) 
 
7. Samenzang: ‘yu raise me up’ 
 When I am down and, oh my soul, so weary;  
 when troubles come and my heart burdened be;  
 then, I am still and wait here in the silence,  
 until you come and sit awhile with me.  
  refrain: 

 You raise me up, so I can stand the mountains;  
 You raise me up, to walk on stormy seas;  
 I am strong, when I am on your shoulders;  
 You raise me up to more than I can be.  
  
 There is no life-no life without its hunger;  
 Each restless heart beats so imperfectly;  
 But when you come and I am filled with wonder;  
 Sometimes I think I glimpse eternity. (ref. 2x)  
  

   
 I am strong, when I am on your shoulders;  
 You raise me up to more than I can be. 
 
Zegen 
 
8. Samenzang: ‘Wees maar niet bang’ 
 Er lopen tranen op je wang zo ontroostbaar en zo bang,                    
 zo gekwetst en zo verlaten, huil gerust, ga maar je gang.     
 Je wilt er niet meer over praten,  
 want je bent de liefde moe. 
 Als je mij om hulp zou vragen,  
 kom ik vanavond naar je toe.  
  

 Wees maar niet bang overwin dat gevoel,  
 het gaat niet vanzelf ik weet precies wat je bedoelt.   
 Nu heb je angst weet je niet hoe het moet.  
 Wees maar niet bang het komt uiteindelijk weer goed.  
  
 Ik zie de onmacht in je ogen,  
 hoor de twijfel in je stem   
 Je denkt dat alles je teveel is,    
 het is maar goed dat ik hier ben.   
 Geniet eens van de mooie dingen   
 en de mensen om je heen.   
 je hebt zoveel om voor te leven en je bent nooit alleen. 
  
 De wereld heeft jou zo bedrogen,  
 beloofde veel maar jij kreeg niets.  
 Je kijkt me aan met grote ogen  
 en daarin lees ik je verdriet.   
 Je worstelt met herinneringen,  
 de onmacht, wanhoop en de pijn.   
 Je kijkt niet naar de mooie dingen,  
 je had iemand anders willen zijn.  
  
 Wees maar niet bang  overwin dat gevoel,  
 het gaat niet vanzelf ik weet precies wat je bedoelt.   
 Nu heb je angst weet je niet hoe het moet.  
 Wees maar niet bang het komt uiteindelijk weer goed.   
 
 
De volgende GOD&YOU(th) is op zondag 29 oktober 2017 
19.00 uur. 
Muzikale medewerking: band uit Oldebroek 
 
 

 
 
      
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 

 
 


