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  LIEDERENBLAD 
Zondag 5 september 2021 
Openluchtdienst  
Voorganger: Dhr. G. de Haan 
Thema: Gaan voor GO(u)d 
 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Aanvangslied: OTH. 146  
1.Dank U voor deze nieuwe morgen, 
dank U voor deze nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen 
bij U komen mag. 
 
2.Dank U voor alle goede vrienden, 
dank U, o God voor al wat leeft. 
Dank U voor wat ik niet verdiende: 
dat Gij mij vergeeft. 
 
3.Dank U voor alle bloemengeuren, 
dank U voor ieder klein geluk. 
Dank U voor alle held're kleuren, 
dank U voor muziek. 
 
4.Dank U voor hen die mij omringen, 
dank U voor wat mij toebehoort. 
Dank U voor alle kleine dingen, 
ieder vriend'lijk woord. 
 
5.Dank U dat Gij hebt willen spreken, 
dank U, Gij kent een ieders taal, 
dank U dat U het brood wilt breken 
met ons allemaal. 
 
6.Dank U, uw liefde kent geen grenzen, 
dank U dat ik dit zeggen kan. 
Dank U, o God ik wil U danken, 
dat ik danken kan! 
 
Stil gebed  

 
Votum en groet 

 
Opwek. 366 (Kroon Hem met gouden kroon)  
Kroon Hem met gouden kroon 
het Lam op zijne troon! 
Hoor, hoe het hemels loflied al 
verwint in heerlijk schoon. 
Ontwaak! Mijn ziel en zing 
van Hem, die voor u stierf. 

En prijs Hem in all' eeuwigheen 
die 't heil voor u verwierf. 
  
Kroon Hem, der liefde Heer! 
Aanschouw Hem, hoe Hij leed. 
Zijn wonden tonen 't gans heelal 
wat Hij voor 't mensdom deed. 
De eng'len om Gods troon, 
all' overheid en macht, 
zij buigen dienend zich terneer 
voor zulke wond're pracht. 
  
Kroon Hem, de Vredevorst! 
Wiens macht eens heersen zal 
van pool tot pool, van zee tot zee. 
't Klinke over berg en dal. 
Als alles voor Hem buigt 
en vrede heerst alom, 
wordt d'aarde weer een paradijs. 
Kom, Here Jezus, kom! 

  
Geloofsbelijdenis van Nicea 
 

        Opwek. 687 (Heer wijs mij de weg) 
Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan; 
troost mij dan liefdevol 
en moedig mij weer aan. 
  
Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is; 
leid mij dan op uw weg, 
de weg die eeuwig is. 
  
Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan; 
spreek door uw woord en Geest 
mijn hart en leven aan. 
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Heer, toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef; 
toon mij dat Christus 
heel mijn weg gelopen heeft, 
toon mij dat Christus             ) 
heel mijn weg gelopen heeft.) 2x 
 

Voorlezen van de wet uit Rom. 13 :8-10 
 
Opwek.40 (Zoek eerst het Koningkrijk van God..) 
Zoekt eerst het koninkrijk van God 
en zijn gerechtigheid, 
en dit alles krijgt u bovendien. 
Hallelu, halleluja. 

  
Refrein: 
Halleluja, halleluja, halleluja, 
hallelu, halleluja. 

  
Men kan niet leven van brood alleen, 
maar van ieder woord 
dat door de Heer gesproken wordt. 
Hallelu, halleluja. 

  
(refrein) 

  
Bidt en u zal gegeven zijn, 
zoekt en gij zult het zien, 
klopt en de deur zal voor u opengaan. 
Hallelu, halleluja. 
 
Gebed  
 
Lezing door gemeentelid 
 
Bijbellezing: 2 Timotheüs 4 :7  

en Filippenzen 3 :12-14 
 
Kinderlied (Je bent een parel in Gods hand) 
(Door G. de Haan op gitaar) 
 
Weet je, dat de vader je kent? 
Weet je, dat je van waarde bent? 
Weet je, dat je een parel bent? 
Een parel in Gods hand, 
Een parel in Gods hand. 
 

Ze zeggen allemaal je kan niks doen, je bent 
een oen! 
Ze trekken altijd aan m'n paardenstraat, ik ben 
niks waard! 
Nou heb ik weer de ranja om gegooid, ik leer 
echt nooit! 
M'n moeder luistert nooit als ik wat zeg, 'k heb 
altijd pech, ik ga maar weg! 
 

Weet je, dat de vader je kent. 
Weet je, dat je van waarde bent. 
Weet je, dat je een parel bent? 
Een parel in Gods hand, 
Een parel in Gods hand. 

 
Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo 
dom! 
M'n bloes zit onder de spaghettimix, ik kan ook 
niks! 
Al noemt de hele klas me chagrijn, ik mag er 
zijn! 
Al zegt m'n broertje steeds: "wat stout ben jij", 
God houdt van mij. 
God houdt van mij! 
 

Ik weet, dat de vader me kent 
Ik weet, dat ik van waarde ben. 
Ik weet, dat ik een parel ben. 
Een parel in Gods hand, 
Een parel in Gods hand. 

 
Preek:  Gaan voor GO(u)D 

 
 Opwek.798 (Wij zijn het volk van God) 

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 
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Houd vol, houd vol 
Hij laat niet los 
 
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 
Hij laat niet los 
 
Refrein: 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten 
1e Werk van de diaconie 
2e kerk en eredienst 
 
Slotlied Opwek. 710 (Zegen mij op de weg….) 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
  
Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met Uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
  
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
  
Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 

zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
  
Zegen 
 
 
 
 
 
 
 


