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  LIEDERENBLAD 
 

Zondag 8 september 2019 Openluchtdienst 
      m. m. v de Visnetband 
       Voorganger  Ds. J.S. Telgenhof 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Opwek.539 (Kom , nu is de tijd) 
Kom, nu is de tijd: aanbid Hem. 
Kom, nu is de tijd: ontmoet jouw God. 
Kom, zoals je bent, aanbid Hem. 
Kom, zoals je bent en geef je hart. 
Kom. 

  
Eens zal elke tong U belijden als Heer, 
buigt zich elke knie voor U neer. 
Toch heeft U het beste aan hem beloofd 
die nu in U gelooft 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Opwek. 558 (Wij zijn als adem) 
Wij zijn als adem, U was er altijd, 
Heer van de eeuwen, God van de tijd.   
Wij zijn hier even, U bent voor eeuwig,  
heersend met liefde en majesteit. 

  
Refrein: 
Heilig, heilig, Heer God almachtig,  
waardig is het bloed van het Lam.   
Hoogste eer, aanbidding en glorie   
voor uw grote naam, voor uw grote naam. 

  
Wij zijn gebroken, U bent de Maker, 
Jezus, Verlosser, die ons bevrijdt. 
U bent ons lied, Heer, wij zullen zingen, 
juichen voor eeuwig in heerlijkheid.  

  
(refrein 2x)  
  
Voor uw grote naam. 

 
Opwek. 645 (Ik kies vandaag) 
Ik kies vandaag: ik leef voor U. 
Ik kies vandaag: ik geef mijn 'ja' aan U. 
Ik kies vandaag: ik wil uw stem verstaan. 
Ik kies vandaag: ik leef voor U. 

  
Refrein: 
Want met heel mijn gezin 
dien ik U Heer. 
Want met heel mijn gezin 
wil ik leven tot uw eer, vandaag. 

  
Ik kies vandaag: ik leef voor U. 
Ik kies vandaag: ik geef mijn 'ja' aan U. 
Ik kies vandaag: ik wil uw stem verstaan. 
Ik kies vandaag: ik leef voor U.  

  
(refrein) 

  
Vader God, Vredevorst, 
Wonderbare Raadsman, 
Majesteit, toegewijd 
willen wij U volgen. 
  
Ik kies vandaag: ik leef voor U. 
Ik kies vandaag: ik geef mijn 'ja' aan U. 
Ik kies vandaag: ik wil uw stem verstaan. 
Ik kies vandaag: ik leef voor U.  

Gebed 

Bijbellezing: Ruth 1 
 

Opwek. 717 (Stil) 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 

  God omgeeft je steeds; 
Hij is erbij 
in je beproevingen en zorgen. 

  
Refrein: 
God, U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wank'len. 

  Vredevorst, vernieuw 
een vaste geest binnenin mij, 
die rust in U alleen. 

  
Stil, mijn ziel, wees stil 
en dwaal niet af; 
dwars door het dal zal Hij je leiden. 

  Stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild 
tegen de pijlen van verleiding. 

  
(Refrein) 

 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft. 

  Wacht, wacht op de Heer; 
de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. 

  
(Refrein 2x) 

 
Kinderopwek. 139 (Hij alleen) 
De God van Abraham, Isaäk en Jacob, 
de God van Adam en Eva, 
van Jozua en Job. 
De God van David, Elia en Mozes, 
de God van Esther en Jozef 
daar vertrouw ik op! 
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Refrein: 
Want Hij alleen (Hij alleen) 
en niemand anders (niemand anders) 
Hij alleen (Hij alleen) 
is de ware God! 

  
Hij heeft de hemel en aarde geschapen 
en zijn volk uit de slavernij bevrijd. 
Hij heeft geantwoord met vuur uit de hemel 
en gaf zijn Zoon als verlosser voor mij. 

  
(Refrein) 

 
Kinderopwek. (241 A tot Z) 
A van almachtig   
B van Bevrijder   
C is van Christus,  
Gezalfde van God   
D is van Dienaar  
E is van eeuwig   
F van Formeerder, Hij schiep het heelal   
  
G van gekruisigd  
H is van Hoeksteen  
I van Immanuël, God is met ons  
J is van Jezus   
K is van Koning   
L van Zijn liefde, die Hij aan mij toont   
  
Van A tot Z Bent U de hoogste Heer Alfa, Omega en 
zoveel meer Oneindig groot is ook  uw heerschappij U 
bent het einde voor mij  
  
M van Messias   
N is van ned’rig   
O is van Opstanding  
P van Profeet   
Q van I.Q. onze God is de slimste  
R is van Rots en   
S is van Schild  
  
T is van Toevlucht, een veilige haven  
U van uniek  
V  van Verlosser   
W is de Weg  
X voor extra bijzonder  
IJ voor ijzersterk  
Z van Zoon van God 
 
Thema: een goed verhaal 
 
Opwek. 832  (Jezus overwinnaar) 
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. 
Want U bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstild door de klank van Uw stem. 
Alles buigt voor Koning Jezus. 
 
U bent de held die voor ons strijdt. 
U baant de weg van overwinning. 
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
 

 
Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 

 
De duisternis licht op door U. 
De duivel is door U verslagen. 
Dood waar is je macht, waar is je prikkel 
gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven! 

 
De schepping knielt in diepst ontzag. 
De hemel juicht voor onze Koning. 
En de machten van de hel weten Wie er regeert: 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 

 
Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 

 
Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 

 
Dankgebed  

 
Collecte:  

 
Slotlied: Opwek. 553 (Laat het feest zijn) 
Laat het feest zijn in de huizen, 
mensen dansen op de straat, 
als het onrecht buigt voor Jezus 
en het volk weer bidden gaat. 
  
Refrein: 
In de bergen, door de dalen, 
hoor ons loflied overal, 
in de hemel en op aarde, 
als uw glorie komen zal. 
  
Laat uw licht zien in het duister, 
als wij buigen voor het kruis. 
Laat uw heerlijkheid verschijnen 
in de wereld, in ons huis. 
  
(refrein) 
  
Halleluja, halleluja, ) 
halleluja, halleluja.  ) 4x 
  
(refrein 2x) 

 
Zegen 

 

                    
  


