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LIEDERENBLAD    
Zondag 1 maart 2020 avonddienst 
Gastendienst  
m. m. v de Visnetband  
Voorganger in deze dienst  is 
Ds. P. Both 
 
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. 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, 
U bent Heer. 
Naam aller namen, naam aller namen. 
 

Opwek. 640 (Mijn hulp is van U, Heer) 
Ik hef mijn ogen op naar de bergen, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, 
die mij bij zal staan. 

  
Mijn hulp is van U, Heer,  
die alles heeft gemaakt. 
U zult voorkomen dat ik wankel of val.  
U bent mijn beschermer  
die over mij waakt, 
die niet sluimeren of slapen zal. 
Wat kan mij gebeuren  
door zon of door maan? 
U bent mijn schaduw,  
U bent er altijd. 
Bewaart heel mijn leven;  
mijn komen en gaan, 
U beschermt mij tot in eeuwigheid. 
Mijn hulp is van U, Heer! 

  
Mijn hulp is van U, Heer. 
O, van U! 
 
Opwek. 774 (Ik verlang naar Jezus) 
Ik verlang naar Jezus; 
kostbaar Lam, dat stierf voor mij. 
Aan het kruis droeg Hij mijn schuld, 
met zijn bloed kocht Hij mij vrij. 

Ik verlang naar Jezus; 
o mijn ziel, verhef zijn naam. 
Ooit droeg Hij de doornenkrans, 
nu de overwinnaarskroon. 

Refrein : 
Hij verdient ontzag en eerbied; 
alle glorie voor zijn naam! 
Hij alleen verdient de hoogste eer; 
Hij, die heerst in eeuwigheid. 

Ik verlang naar Jezus; 
alles zucht, tot aan die dag 
dat de aarde vol zal zijn 
van de glorie van uw naam. 

Refrein 2 : 
U verdient ontzag en eerbied; 
alle glorie voor uw naam! 
U alleen verdient de hoogste eer; 
U, die heerst in eeuwigheid. 
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U bent eindeloos mooi. ) 
U bent eindeloos mooi. ) 
Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit: ) 4x 
Heer, U bent oneindig mooi. ) 

Gebed  Ds. P. Both 
 
Opwek. 436 (Onze Vader) 
Onze Vader in de hemel, 
heilig is uw naam. 
Laat uw koninkrijk spoedig komen. 
Laat uw wil worden gedaan. 
In de hemel, 
zo ook hier op aard'. 
Onze Vader in de hemel, 
heilig is uw naam. 
Laat uw koninkrijk spoedig komen. 
Laat uw wil worden gedaan. 
In de hemel, 
zo ook hier op aard'. 

  
Refrein: 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 

  
Onze Vader in de hemel, 
geef ons daaglijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij dat doen. 
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn. 

  
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 

  
En leidt ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het kwaad. 

  
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 

  
Amen. Amen. 
 
 
 
 

 Opwek. 695 (Verberg mij nu) 
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 word ik stil; U bent mijn God. 
  
Vind rust mijn ziel 
in God alleen. 
Ken zijn kracht, 
vertrouw Hem en wees stil. 
  
(refrein) 2x 
  

 Dan word ik stil; U bent mijn God. 
 
 Bijbellezing: Marcus 5 :21 - 43 
 

Preek: Waarom niet doorvertellen!!?? 
 
Opwek. 770 (Hoe wonderlijk mooi)                       
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar 
geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van 
verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs 
mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn 
bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn 
Heer: 
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Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

Slotlied. Opwek. 832 (Jezus overwinnaar) 
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. 
Want U bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstilt 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. 
 
Dankgebed Ds. P. Both 
 
Collecten: 
1e Voorjaarszendingscollecte GZB 
2e Kinderbijbelclub 
  
Zegen   
 
 
 
 
 
 
 
 


