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LIEDERENBLAD    
Zondag 2 februari 2020 avonddienst 
                Gastendienst  
          m. m. v de Visnetband  
   Voorganger in deze dienst  is 
              Ds. L. Lammers 
 
Welkom/afkondigingen 
 
Opwek. 387 (Groot en machtig) 
Groot en machtig is Hij. 
Groot en machtig is Hij: 
bekleed met sterkte, 
gehuld in luister. 
Groot en machtig is Hij. 

  
Groot en machtig is Hij. 
Groot en machtig is Hij: 
bekleed met sterkte, 
gehuld in luister. 
Groot en machtig is Hij. 

  
Prijs met mij de naam van God, 
vier het feest met mij, 
want Hij heeft ons vrijgekocht: 
wat een Heer is Hij! 

  
Groot en machtig is Hij... 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Opwek. 720 (In de naam van de Vader) 
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 )2x 
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: 
  
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: 
  
refrein 
 
God maakt vrij, God maakt vrij, 
God maakt vrij, God maakt vrij! 

 
Opwek. 347 (Ik geloof) 
Ik geloof in God de Vader, 
Schepper, die de schepping draagt. 
In zijn Zoon, in Christus Jezus 
die, geboren uit een maagd, 
aan het kruis de wereld redde, 
onze zonden op zich nam. 
Opgestaan en opgevaren 
troont Hij aan Gods rechterhand. 
  
Jezus, Hij is Heer, 
Hij is Heer. 
Jezus, Hij is Heer, 
Hij is Heer. 
Jezus, Hij is Heer, 
Hij is Heer. 
Jezus, Hij is Heer, 
Hij is Heer. 
Naam aller namen, naam aller namen. 
  
Ik geloof in God de Trooster, 
gaven van de Heil'ge Geest, 
die Gods woord aan ons bevestigt: 
gaat en predikt en geneest. 
Als Hij komt met macht en luister 
zal de mensheid voor Hem staan. 
Dan zal elke knie zich buigen, 
elke tong belijdt zijn naam: 
  
Jezus, U bent Heer, 
U bent Heer. 
Jezus, U bent Heer, 
U bent Heer. 
Jezus, U bent Heer, 
U bent Heer. 
Jezus, U bent Heer, 
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U bent Heer. 
Naam aller namen, naam aller namen. 
 

Opwek. 464 (Wees stil) 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag 
en kniel nu voor Hem neer; 
die zelf geen zonde kent 
en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 

  
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
waar Hij verschijnt met vuur; 
een eeuwigdurend licht 
straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 

  
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft 
en ons genezing brengt; 
niets is onmogelijk 
voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
 

Gebed  Ds. Lammers 
 
Bijbellezing: Johannes 16 :16-24 
 
Opwek. 671 (Lof, aanbidding) 

U schiep zon en maan en sterrenpracht, 
Vader, U bent het geheim van het leven; 
alles toont uw macht. 

  
U bent alles wat mijn hart verlangt, 
U bezielt mij, Heer,  
U houdt heel mijn leven 
veilig in uw sterke hand. 

  
Refrein:  
Lof, aanbidding, alle dank in mij)      
stroomt over uit mijn hart;           )   
U maakt mij blij.                           )2x 
Van uw liefde zal ik blijven zingen;) 
ik prijs uw naam.                         ) 

  
U geeft regen, zon en overvloed, 
Vader, U bent het geheim van het leven  
dat U bloeien doet. 

  
 

U doorgrondt mij en U houdt van mij, 
wat een wonder, Heer, U bent  
heilig, hoogverheven, 
maar ook heel dichtbij. 
  
(refrein) 
  
Heilig is de Heer almachtig.            ) 
Waardig, waardig is zijn naam.      ) 
Heilig is de Heer almachtig.           )2x 
Waardig, waardig is zijn naam.      ) 
  
(refrein) 

 

Opwek. 807 (In mij twijfels) 
In mijn twijfels, mijn verdriet, 
in mijn falen ontbreekt U niet. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee.  

In mijn onrust neemt U mijn hand; 
in mijn vragen houdt uw Woord stand. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee.  

Refrein: 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker veilig naar de kust, 
waar U woont, waar U woont, 
waar U woont, waar U woont. 

Storm en golven vrees ik niet. 
In de morgen zing ik mijn lied. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee.  

(Refrein)  

Bridge 4x: 
U schijnt feller 
dan de sterren. 
Heer, U leidt ons door de storm.  

God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 



 
 
 

3 
 

LIEDERENBLAD    
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust.  

Refrein)  

Verkondiging Ds. Lammers 

Opwek. 798 (Hou vol) 
Wij zijn het volk van God 
Wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar 
Een leven lang te gast 
Er ligt een hemels vaderland voor ons klaar 
 
Houd vol, houd vol 
Hij laat niet los 
 
Het is een zegetocht 
Van heiligen en twijfelaars bij elkaar 
Maar kijk, wij lopen nog 
Wij lopen wat God heeft beloofd achterna 
 
Houd vol, houd vol 
 
Refrein: 
God is voor ons, God is naast ons 
God is altijd om ons heen 
Laat maar komen wat hierna komt 
Want Hij laat ons nooit alleen 
 
En nu wij zijn omringd 
Door zoveel helden die ons voor zijn gegaan 
Nu geven wij niet op 
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan 
 
Houd vol, houd vol 
 
Refrein:  
 
Dankgebed Ds. Lamers 
 
Collecten: 
1e Project 10/ 27 
2e Kerk en eredienst 
  
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.  
  
(refrein 2x) 
 
Zegen   

 
 
 
 
 
 
 
 


