
GOD&YOU(th), zondag 27 mei, 19.00 uur 2018 
 

GEK VAN (CHRISTELIJKE) REGELTJES 
           (de Tien Geboden) 

 
Voorganger:  ds. J.M. Weststrate 
Medewerking: KEFAS Apeldoorn 
Collecten:      Gemeente en Jeugdwerk 
_____________________________________________________________ 
 
KEFAS (1 lied) 
 
1. 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. 
 
Mededelingen kerkenraad 
 
2.Aanvanngslied 720 (opw.) 
 onderstaand couplet 2x zingen 

 In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, 
 in de naam van de Geest voor uw troon, 
 zijn wij hier gekomen en verhogen uw naam. 
 U geeft ons genade, U roepen wij aan. 
  
 Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt, 
 eng’len buigen neer, uw gemeente zingt 
 en U draagt ons hoog op uw vleugels mee. 
 Heel de wereld ziet het: 
 
 God maakt vrij, God maakt vrij in die hoop leven wij. 
 
 In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, 
 in de naam van de Geest voor uw troon, 
 zijn wij hier gekomen en verhogen uw naam. 
 U geeft ons genade, U roepen wij aan. 
 
 Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt, 
 eng’len buigen neer, uw gemeente zingt 
 en U draagt ons hoog op uw vleugels mee. 
 Heel de wereld ziet het: 
 refrein: 

 God maakt vrij, God maakt vrij. 
 In die hoop leven wij. 
 Ons verdriet wordt een lied. 
 God maakt vrij, God maakt vrij. 

 Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt,  
 eng’len buigen neer, uw gemeente zingt 
 en U draagt ons hoog op uw vleugels mee. 
 Heel de wereld ziet het, ja de wereld ziet het: (refr.) 
  
 God maakt vrij, God maakt vrij. 
 God maakt vrij, God maakt vrij. 
 
Woorden om mee te beginnen 
 
3. Samenzang lied 623 (opw.) 

Laat het huis gevuld zijn met wierook van aanbidding. 
Laat het huis gevuld zijn met de wolk van mijn Geest. 
Laat het huis gevuld zijn  
met het brood van eeuwig leven. 
Laat het huis gevuld zijn met mijn geur. 
 
Want ik wil komen met mijn Geest 
en doorwaaien heel het huis. 
Ik wil het maken tot een tempel waar Ik woon. 
Laat mijn leven in je zijn, 
Ik maak je heilig, puur en rein. 
Laat het levend water stromen door je heen. 
 
Laat het huis bekleed zijn met kleden van fijn linnen. 
Laat het huis bekleed zijn met gerechtigheid en trouw. 
Laat het huis gekleurd zijn 
door het bloed van uw Zoon Jezus. 
Laat het huis gereinigd zijn en schoon. 
 
Want U wilt komen met uw Geest 
en doorwaaien heel het huis. 
U wilt het maken tot een tempel waar U woont. 

 Laat uw leven in ons zijn, maak ons heilig puur en rein. 
Laat het levend water stromen door ons heen. 
 
Heer, wij roepen tot U: 
‘Kom opnieuw met uw vuur.’ 
Wij verlangen naar echtheid; 
bewerk het diep in ons hart. 
onderstaand couplet 2x zingen) 

Heer, wees welkom met uw Geest 
en doorwaai nu heel het huis. 
Kom en maak het tot een tempel waar U woont. 
Laat uw leven  in ons zijn, 
maak ons heilig, puur en rein. 
Laat het levend water stromen door ons heen. 

 
-Gebed 
-Introductiefilmpje 
-KEFAS(1 lied) 

 
-Bijbellezing: Deuteronomium 5 vers 1 t/m 5 
       Mattheüs 5 vers 17 t/m 20 
 
4. Samenzang lied 630 (opw.) 
 Op elk moment van mijn leven  
 in voor- of tegenspoed 
 aanbid ik U, mijn Jezus 
 en dank U voor uw bloed. 
 Ik vind kracht in U, mijn Vader, 
 als ik heel dicht bij U ben. 
 mijn hart en mijn gedachten 
 worden warm als ik bedenk: 
  
 



 refrein: 

 Vader, U bent goed U bent heilig, U bent liefde. 
 Jezus, U bent groot U bent sterker dan de dood. 
 Vader, deze dag geef ik mijzelf aan  
 en zing ik met heel mijn hart ‘Ik hou van U’. 
 

 Op elk moment van mijn leven 

 bij dag en bij nacht 

 wil ik uw woorden lezen 

 en dragen in mijn hart. 
 In de stormen van mijn leven, 
 in de regen, in de kou, 
 wil ik schuilen in uw vrede, 
 wil ik rusten in uw trouw. (refr.) 

 
 Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U 
 en zing ik met heel mijn hart 
 ‘Ik hou van U’. 
   
  Overweging 1 JE MOET NIKS 
 
5.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.’ 
Onderstaand couplet 2x zingen 

Heerser over alle dingen, 
God van de oneindigheid, 
van uw liefde wil ik zingen, 
buigen voor uw majesteit. 
 

  Overweging 2 OM TE VOORKOMEN DAT 

 
6. Samenzang lied 687 (opw.) 
 Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind 
 dat heel de levensweg slechts in U richting vindt. 
 Als mij de moed ontbreekt om door te gaan; 
 troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 

 Heer, leer mij uw weg die zuiver is en goed. 
 Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet. 
 Als mij het zicht ontbreekt, het donker is; 
 leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. 
 
 Heer, leer mij uw wil aanvaarden als een kind 
 dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt. 
 Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan; 
 spreek door uw woord en Geest mijn hart en leven aan. 
 
 Heer, toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend 
 hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt. 
 Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef; 
 toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft. 
 Toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft. 
 
-Dankgebed en voorbede 
-Inzameling van de gaven (Gemeente en Jeugdwerk) 

 (tijdens de collecte zingt KEFAS 2 liederen) 
 
7. Samenzang lied 618 (opw.) 
 Jezus, hoop van de volken, 
 Jezus, trooster in elk verdriet; 
 U bent de bron van hoop 
 die God ons geeft. 
 
 Jezus, licht in het duister, 
 Jezus, waarheid die overwint; 
 U bent de bron van licht die in ons leeft. 
 U overwon in elke nood, 
 U brak de banden van de dood. 
 refrein: 

 U bent de hoop in ons bestaan. 
 U bent de Rots waarop wij staan. 
 U bent het licht waardoor de wereld God kan zien. 
 
 U won van de dood, droeg onze pijn. 
 Nu mogen wij dicht bij U zijn. 
 Jezus de hoop, levend in ieder die gelooft. 
 Heer, ik geloof… 
 
-Zegen 
 
8. Samenzang lied 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. 
 
De volgende GOD&YOU(TH) is op zondag 24 juni, 19.00 uur 

 
 
 

 
 
  


