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  LIEDERENBLAD 
Zondagmorgen 4 september 2022  
Openluchtdienst 
Voorganger: Ds. G.J. Heeringa 
Thema:  Waar was jij nou? 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Opwek. 612 (En ik kom tot U) 
In uw aanwezigheid 
kan ik daar ooit zijn, 
want ik ben een mens, 
zondig en onrein. 
Maar U gaf uw Zoon 
om in mijn plaats te staan 
en door wat Hij deed 
mag ik binnengaan. 

  
Refrein: 
En ik kom tot U 
met een open hart. 
En ik kom tot U, 
God van mijn verlossing. 
En ik kom tot U 
zoals ik ben. 
En ik kom tot U 
in aanbidding.  

  
U voelt met mij mee, 
vreugde en verdriet. 
U werd ook verzocht, 
toch zondigde U niet. 
Daarom mag ik nu 
met vrijmoedigheid 
komen tot uw troon 
in uw aanwezigheid. 
  
(refrein) 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Lofprijzing: Opwek. 609 (U bent Heilig)  
(m) U bent heilig,  
(v)  U bent heilig, 
(m) U bent machtig,   
(v)  U bent machtig, 
(m) U bent waardig,   
(v)  U bent waardig, 
(m) eer en ontzag,    
(v)  eer en ontzag. 

  
(m) Ik wil volgen, 
(v)  Ik wil volgen, 
(m) ik wil luist'ren,     
(v)  ik wil luist'ren, 
(m) van U houden, 
(v)  van U houden, 

(m) iedere dag, 
(v)  iedere dag. 
  
(m) Ik wil zingen 
(v)  U die Koning bent 
(m) en juichen; 
(v)  en de hoogste Heer, 
(m) in aanbidding 
(v)  U de Machtige 
(m) mij buigen. 
(v)  kwam op aarde neer. 
  
(m) U de Heer 
(v)  Als Immanuël, 
(m) aller heren, 
(v)  'God zal met ons zijn', 
(m) U mijn God 
(v)  als het Lam van God, 
(m) wil ik eren. 
(v)  zo volmaakt en rein. 
  
(m) Ik wil zingen 
(v)  U die leven geeft, 
(m) en juichen; 
(v)  mij bevrijding bracht 
(m) in aanbidding 
(v)  en voor eeuwig leeft, 
(m) mij buigen. 
(v)  U hebt alle macht. 
  
(m) U de Heer 
(v)  U de alfa, omega, 
(m) aller heren, 
(v)  eens zal ik U zien; 
(m) U mijn God 
(v)  U, mijn Meester, Messias 
(m) wil ik eren. 
(v)  Verlosser en Vriend. 
  
U bent mijn Vredevorst                                   
en ik leef alleen voor U. 

 
 Opwek. 770 (Ik zal er zijn) 

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. 
 
Refrein: 
'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
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Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij; 
Uw naam is 'Ik Ben' en 'Ik zal er zijn'. 
 
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. 
 
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. 
 
(Refrein) 
 
Uw naam is 'Ik Ben' en 'Ik zal er zijn'. 
 
Gebed 
 
Lezing door een gemeentelid 
 
Bijbellezing: 2 Kronieken 15 :1-7 

 
Kindermoment 
 
ELB.447 (Is je deur nog op slot) 
1.Is je deur nog op slot? 
Is je deur nog op slot? 
Van je krr krr krr, 
doe 'm open voor God, 
want de Heer wil bij je wonen 
en dan ben je nooit alleen. 
Je hart is net een huisje 
waar het gezellig is, 
maar 't is er nog zo donker. 
Er is iets wat ik mis! 
Is je deur nog op slot? 
Is je deur nog op slot? 
Van je krr krr krr, 
doe 'm open voor God, 
want de Heer wil bij je wonen 
en dan ben je nooit alleen! 
 
Opwek. 356 (Heer ik wil U prijzen) 
Heer, ik wil U prijzen, 
'k hef mijn handen op tot U, Heer. 
U bent alles voor mij, 
en ik verhoog uw heil'ge naam, o Heer. 

  
Heer, ik wil U prijzen, 
'k hef mijn handen op tot U, Heer. 
U bent alles voor mij, 
en ik verhoog uw heil'ge naam. 
Ik verhoog uw heil'ge naam. 
Ik verhoog uw heil'ge naam, o Heer. 
 
 
 

Opwek. 818 (Op die dag) 
Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus. 
Eenmaal heelt U iedere wond, 
heel de oude wereld verdwijnt: 
de pijn voorbij. 
 
Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus. 
Eenmaal zal het duidelijk zijn, 
alle zorg en wanhoop verdwijnt: 
de angst voorbij. 
 
Refrein: 
Op die dag, in de hemel, 
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn, 
dan zijn wij bij Jezus 
en klinkt het overwinningslied. 
 
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus, 
kan genade heerlijker zijn? 
             

            En U maakt ons anders en nieuw, 
            op die dag. 
           
            Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus. 
            Eenmaal is het vechten voorbij, 
            dan zien we uw macht en uw pracht, 
            op die dag. 
 
           (Refrein 2x) 
 
            Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus, 
            kan genade heerlijker zijn? 
            En U maakt ons anders en nieuw. 
            Ja, U maakt ons anders en nieuw. 
            Heer, U maakt ons anders en nieuw 
            op die dag. 
 
            (Refrein) 
 
            En klinkt het overwinningslied. 

 
Preek: Waar was je nou? 
 

 OTH. 190 (Heer U bent mijn leven) 
1.Heer, U bent mijn leven, 
de grond waarop ik sta. 
Heer, U bent mijn weg, 
de waarheid die mij leidt. 
Uw woord is het pad, 
de weg waarop ik ga, 
zolang U mij adem geeft, 
zolang als ik besta. 
Ik zal niet meer vrezen, 
want U bent bij mij. 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 
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2.'k Geloof in U, Heer Jezus, 
geboren uit de maagd, 
eeuw'ge Zoon van God, 
die mens werd zoals wij. 
U die stierf uit liefde, 
leeft nu onder ons: 
één met God de Vader 
en verenigd met uw volk; 
tot de dag gekomen is 
van uw wederkomst, 
dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 
 
3.Heer, U bent mijn kracht, 
de Rots waarop ik bouw. 
Heer, U bent mijn waarheid, 
de vrede van mijn hart. 
En niets in dit leven 
zal ons scheiden, Heer; 
zo weet ik mij veilig, 
want uw hand laat mij nooit los. 
Van wat ik misdaan heb, 
heeft U mij bevrijd 
en in uw vergeving leef ik nu. 
 
4.Vader van het leven, 
ik geloof in U. 
Jezus, de Verlosser, 
wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden, 
Geest van liefd' en kracht, 
U die via duizend wegen 
ons hier samen bracht; 
en op duizend wegen 
zendt U ons weer uit, 
om het zaad te zijn van Gods rijk.  
 
Gebed 
 
Collecte: (intrumentaal) God en God alleen 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Opwek. 189 (Zegen ons Heer) 
Zegen ons Heer, zegen ons Heer. 
U, die hemel en aarde gemaakt heeft, 
zegen ons Heer. 

  
Heft uw handen op naar het heiligdom 
en prijst de Heer, halleluja. 

  
De Heer zegene u, de Heer zegene u. 
Hij, die hemel en aarde gemaakt heeft, 
zegene u. 

  
 
 
 

Dank U Heer, dank U Heer. 
U, die hemel en aarde gemaakt heeft, 
dank U Heer. 

 
Zegen  

 
Opwek. 355 (Instrumentaal) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


