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  LIEDERENBLAD 
Zondag 6 september morgendienst  
Aangepaste dienst 
Voorganger ds. M. van Leeuwen  
 
Welkom/ afkondigingen 
 
OTH. 56 (Ik hef mijn ogen naar de bergen) 
Ik hef mijn ogen naar de bergen 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, 
die mij bij zal staan. 
 
Mij 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! 
 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Lofprijzing: OTH 541 (Mijn God is zo groot) 
Refrein 
Mijn God is zo groot,                      ) 
zo sterk en zo machig                    )2x 
Er ’s niets wat God niet kan doen  ) 
 
De bergen schiep Hij, rivieren erbij, 
De sterren maakte Hij ook! 
 
Refrein 
Mijn God is zo groot,                      ) 
zo sterk en zo machig                    )2x 
Er ’s niets wat God niet kan doen  ) 

Mij Vader is Hij, Hij maakte mij blij.                     
Hij zorgt voor jou en voor mij. 

Refrein 
Mijn God is zo groot,                      ) 
zo sterk en zo machig                    )2x 
Er ’s niets wat God niet kan doen  ) 

Heb je soms verdriet? ’t Is God die je ziet,             
Hij legt zijn handen op jou. 

Refrein 
Mijn God is zo groot,                      ) 
zo sterk en zo machig                    )2x 
Er ’s niets wat God niet kan doen  ) 

 

Geloofsbelijdenis  
 
OTH. 488 (diep, diep, diep) 
Diep, diep, diep als de zee, 
hoog, hoog, hoog als de lucht, 
wijd, wijd, wijd als het water blauw 
is Jezus' liefde voor jou en mij. 
't Is net zo diep, diep, diep, als de zee, 
hoog, hoog, hoog als de lucht, 
wijd, wijd, wijd als het water blauw 
is Jezus' liefde voor jou. 
 

Gebed  
 
Bijbellezing Genesis 6 :5 - 8 en 9 :8-17 
 
Psalm 25 :2 (LB) 
2.Here, maak mij uwe wegen 
door uw Woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G’uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer,  
laat mij trouw uw wet betrachten,  
want Gij zijt mijn heil o Heer,  
‘k blijf U al den dag verwachten. 
 

Verkondiging: Een boog in de wolken!’ 
 
OTH.189 (Ik zal er zijn) Sela 
1.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’. 
 
2.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. 
 
3.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. 
 
[refrein] 
‘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’. 
 
4.O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer: 
geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
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[refrein] 
‘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’. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Slotlied: Psalm 36 :2 (LB) 
2.Uw heil is als de hemel hoog, 
uw trouw verheft zich voor ons oog 
tot in de hoogste wolken. 
Uw recht is als de bergen vast, 
uw oordeel als de vloed die wast, 
tot schrik voor alle volken. 
Uw gunst alleen maakt waarlijk vrij, 
ja,over mens en dier wilt Gij 
alom uw vleuglen spreiden. 
Bij U te wonen,Heer,is goed, 
met spijs en drank in overvloed 
wilt Gij ons hart verblijden. 
 
Zegen  
 
 
 
   
 
   
   
  
     
 


