
GOD&YOU(th), zondag 28 januari, 19.00 uur 2018 
 
HEEFT GOD ALLES GEMAAKT WAT WE NU ZIEN? 
 
Voorganger:  dhr. W.F. Wilbrink, Beekbergen 
Medewerking: Gospelcombo Efron & Iris 
Collecten:      Gemeente en Jeugdwerk 
 
Deze dienst is samen met de jongeren van Crosspoint 
voorbereid. 
_____________________________________________________________ 
 
1. Jongeren zingen vóór de dienst 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. 
 refrein: (wordt 2x gezongen) 

 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. 
 
 Dan wordt ik stil; U bent mijn God. 
 
Mededelingen kerkenraad 
 
2. Aanvangslied 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. 
 
Bemoediging en groet 
 
3. 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.                  
 
Gebed 
 
Muzikale medewerking: Efron & Iris 
 
Intro van het thema door jongeren: 
 Wat is wél en wat is niet van God? 
 
Bijbellezing 1: Psalm 104, vers 1 - 15 
        2: Romeinen 8 vers 21 - 23 
 
4. Samenzang lied 598 (opw.) 

 Machtige Heer, grote Verlosser, 
 iedere dag kneden uw handen mijn leven als klei. 
 Zo vormt U mij naar uw plan. 
 
 U roept mij zacht in uw nabijheid; 
 daar vind ik kracht, uw Geest omgeeft mij. 
 Leer mij, o Heer, hoe ik steeds meer leef als U. 
 
 U riep mij om voor U te leven, 
 aan U alleen wil ik mij geven. 
 Trek mij, o Heer, dichter naar U toe. 
 refrein: 

 Neem mij, kneed mij, vorm mij, vul mij: 
 ik leg mijn leven in uw sterke hand. 
 Roep mij, zend mij, leid mij, wandel naast mij: 
 ik leg mijn leven in uw sterke hand. 
 
 U roept mij zacht in uw nabijheid; 
 daar vind ik kracht, uw Geest omgeeft mij. 
 Leer mij, o Heer, hoe ik steeds meer leef als U. 
 
 U riep mij om voor U te leven, 
 aan U alleen wil ik mij geven. 
 Trek mij, o Heer, dichter naar U toe. (refr.) 
  
 
 
 



 
 refrein: (wordt 2x gezongen) 

 Neem mij, kneed mij, vorm mij, vul mij: 
 ik leg mijn leven in uw sterke hand. 
 Roep mij, zend mij, leid mij, wandel naast mij: 
 ik leg mijn leven in uw sterke hand. 
 
    Preekje 1 
 
Muzikale medewerking: Efron & Iris 
 
5. Samezang lied 617 (opw.) 

 Een machtig Maker 
 formeerde mijn hart. 
 Hij nam voor de tijd begon 
 mijn leven in zijn hand. 
 
 Hij kent mijn naam, 
 Hij weet zelfs wat ik denk. 
 Hij ziet mijn stil verdriet 
 en hoort mij als ik roep. 
 
 Ik heb een Vader, 
 Hij noemt mij zijn kind. 
 Hij laat mij nooit alleen, 
 waarheen ik ook zal gaan. 
 
 Hij kent mijn naam, 
 Hij weet zelfs wat ik denk. 
 Hij ziet mijn stil verdriet 
 en hoort mij als ik roep. 
 
 Hij kent je naam, 
 Hij weet zelfs wat je denkt. 
 Hij ziet jouw stil verdriet 
 en luistert als je roept. 
 en luistert als je roept. 
    
    Preekje 2 
 
We gaan danken en bidden 
 
Inzameling van de gaven (Gemeente en Jeugdwerk) 
 
6. Samenzang lied 585 (opw.) 

 Er is een dag, 
 waar al wat leeft al lang op wacht, 
 een dag van blijdschap, 
 als heel de schepping wordt bevrijd. 
 En op die dag, 
 dan komt de Heer en haalt zijn bruid, 
 die rein en stralend opgaat in zijn heerlijkheid. 
 refrein: 

 Spoedig zullen wij Hem zien 
 en voor altijd op Hem lijken 
 en Jezus kennen zoals Hij is, amen! 
 Nooit meer tranen, nooit meer pijn, 
 want wij zullen met Hem leven 
 in zijn nabijheid, voor altijd. 
 Amen, amen! 
 
 Er klinkt geschal, 
 wanneer de graven opengaan 
 en doden opstaan, 
 voor eeuwig levend door zijn kracht. 
  

  
 Hun aardse tent 
 wordt nu bekleed met heerlijkheid, 
 de dood verzwolgen,  
 overwonnen voor altijd. (refr.) 
  
 Dus kijk omhoog  
 en zie wat nog verborgen is, 
 maar wat beloofd is, 
 dat blijft in alle eeuwigheid. 
 En als je lijdt, 
 weet dat het maar voor even is. 
 Als Jezus terugkomt,  
 deel je in zijn heerlijkheid. (refr.) 
 
Zegen 
 
7.Jongeren zingen: 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. 
 refrein: (wordt 2x gezongen)   
 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. 
 
 Verheerlijk zijn heilige naam. 
 Verheerlijk zijn heilige naam. 
 
 
De volgende God &You(th) is op zondag 25 februari, 
19.00uur 
 

 
 
 


