
Liturgie zondag 3 februari 2019 
Thema van de dienst: ‘Jong & Belegen’ 

Voorbereid door Jedidjah de Haan en jongeren van de clubs.  
Met medewerking van Jedidjah de Haan, enkele jongeren, 

muzikanten van de VBE en ds. Gerben Kajim 
  
Muziek vooraf 
U kunt voor de dienst naar voren gaan en een kaarsje aansteken in de wereldbol voor iets of iemand 
of voor uzelf.  
Ook kunt u een voorbede aanvragen op het plankje naast de wereldbol. 
  
Als de kerkenraad binnen is, wordt in stilte geluisterd naar muziek,  
als voorbereiding op de dienst. 
  
Luisterlied van de band (meezingen mag):  
Ik weet hoe goed mijn God is -Reyer 
  
Ik kom met al mijn vragen Al wat ik niet begrijp 
Ik kom met alle twijfel in mijn hart Ik kom zoals ik ben 
 
Ik geef U al mijn zorgen De lasten die ik draag 
Ik geef U al wat ik te bieden heb Ik geef U alles terug 
 
Ik richt mijn ogen op U En ik kijk naar Uw gezicht 
En alles om mij heen vervaagt In Uw liefdevolle licht 
Want ik weet hoe goed mijn God is 
Ja, Ik weet hoe goed mijn God is 
 
U weet waar ik mee worstel Al wat mij bezighoudt 
Verborgen pijn en bitterheid in mij U ziet mij helemaal 
 
Wat de wereld mij ook brengt Elk obstakel op mijn weg 
Ik weet hoe goed mijn God is Wat de toekomst ook zal zijn 
Ik heb deze zekerheid Ik weet hoe goed mijn God is 
 
U bent zo goed, U bent zo goed, Dank U Vader. 
U bent zo goed, U bent zo goed, Dank U wel. 
 
U bent zo groot, U bent zo groot, Halleluja! U bent zo groot, 
U bent zo groot, U bent God! 
  
Luiden van de klok  
       (Gemeente gaat staan) 
   
Bemoediging en groet 
V: De Heer zij met u 
G: ook met u zij de Heer 
V:  Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
G:  die hemel en aarde gemaakt heeft 
V:  Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
G:  en niet laat varen het werk van zijn handen 
V:  Genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God de  
 Vader, de Zoon en de Heilige Geest 
G:  Amen.   
       (Gemeente gaat zitten) 
 
Welkom 
  
Gebed 
  



Zingen: Opwekking 599: Kom tot de Vader 
1 Nog voordat je bestond, kende Hij je naam. 
Hij zag je elk moment en telde elke traan. 
Omdat Hij van je hield, gaf Hij zijn eigen Zoon. 
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. 
  
2 En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon. 
En nu is alles klaar wanneer jij komt. 

Refrein: Kom tot de Vader, kom zoals je bent. 
      Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend. 
   De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. 
   Daarmee is alles klaar, wanneer jij komt. 
  
3 En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt gaf Hij zijn eigen Zoon. 
En nu is alles klaar wanneer jij komt.  

Refrein 2x 
  
4 De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. 
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.   (2x) 
  
Opwekking 488: De kracht van de liefde 
1 Heer ik kom tot U, neem mij hart, verander mij. 
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U. 
Want, Heer ik heb ontdekt dat, als ik aan uw voeten ben,  
trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde. 
 Refrein: 
Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. 
ik voel uw kracht en stijg op als een arend. 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door  
uw Geest en de kracht van uw liefde. 
  
2 Heer kom dichterbij, dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, diep in mij. en Heer leer mij uw wil  
zodat ik U steeds dienen kan en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde. 
 Refrein  
  
Opwekking 518: Heer U doorgrondt en kent mij 
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. 
 Refrein: 
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. 
  
2 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. 
 Refrein 
  
 



Bijbel 
  
Uitleg van de Speeddate 
  
Speeddate, met op de achtergrond: Reckless love – Cory Asbury 
  
Zingen: Opwekking 365: Ik aanbid U 
1 'k Aanbid U, Heer, almachtig God. niemand is als U.  
'k Aanbid U, Heer, o Vredevorst. Heel mijn hart verheerlijkt U. 
  
2 Ik dank U, Heer, U bent mijn gerechtigheid. 'k Aanbid U, Heer, almachtig God, niemand is als U. 
  
Gebeden 
  
Collecte 
De 1e voor Werelddiaconaat, de 2e voor de Kerk. 
  
Zingen: Opwekking 167: Samen in de naam van Jezus 
1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan,  
want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan.  
Samen bidden, samen zoeken, naar het plan van onze Heer.  
Samen zingen en getuigen,  samen leven tot zijn eer.  
  
2 Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is.  
en zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis.  
’t Werk van God is niet te keren omdat Hij erover waakt  
en de Geest doorbreekt de grenzen  
die door mensen zijn gemaakt.  
  
3 Prijs de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar.  
Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar.  
Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer.  
’t Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer! 
  
Zegen 
  
Koffie en kaas (met Memorie) 
  
 


