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THEMA: HEB JE EVEN VOOR MIJ

Zingen voor de dienst:
Opwekking 539
Kom, nu is de tijd: aanbid Hem.
Kom, nu is de tijd: ontmoet jou 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.

Opwekking 612
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: 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. 
En ik kom tot U in aanbidding. 
En ik kom tot U in aanbidding.

Welkom 
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Opwekking 645
Ik kies vandaag, ik leef voor U. 
Ik kies vandaag, ik geef mijn ja aan U.
Ik kies vandaag. Ik wil Uw stem verstaan
Ik kies vandaag. Ik leef voor U
Want met heel mijn gezin. Dien ik U Heer

(Want met heel mijn gezin
Wil ik leven tot Uw eer. Vandaag) (2x)

Want met heel mijn gezin dien ik U Heer
want met heel mijn gezin wil ik leven tot Uw 
eer.  Vandaag

Stil gebed, bemoediging en 
vredegroet

Opwekking 582
Jezus, alles geef ik U )
wat ik ben en heb ) 2x
en wat ik ooit zal zijn. )

Al mijn hoop, ) 
mijn plannen en mijn tijd ) 
leg ik in uw hand, ) 2x 
vertrouw ze aan U toe. ) 

Door uw wil te doen, ) 
leer ik om vrij te zijn. ) 2x 
Jezus, alles geef ik U, 
wat ik ben en heb 
en wat ik ooit zal zijn.

Gebed om de Heilige Geest bij de 
opening van Het Woord

Slotlied opwekking 684
Uw majesteit is onaantastbaar
niemand is aan U gelijk
Onvolprezen, zonder weerga
koning van het hemelrijk
Oorverdovend als de donder
helder als een bliksemschicht
Oogverblindend is de luister
van Uw heilig aangezicht

Toch bent U niet onbereikbaar
door Uw Geest woont U in mij
U bent alomtegenwoordig
overal altijd nabij!

Refrein:
U bent adembenemend, eindeloos mooi
overstijgt wat een mens
ooit heeft gezien, gehoord, bedacht
U bent meer dan bijzonder, buitengewoon
Niets is vergelijkbaar
met Uw majesteit en pracht

Uw werken zijn verbazingwekkend,
schoonheid die de schepping vult.
onuitsprekelijk is de grootsheid
waarmee U zich heeft omhuld.
Ondoorgrond´lijk zijn uw wegen,
onvoorstelbaar is Uw macht.
Uw gedachten zijn ongrijpbaar,
ontzagwekkend is Uw kracht.

Toch bent U niet onbereikbaar
door Uw Geest woont U in mij
U bent alomtegenwoordig
overal altijd nabij!

Refrein

Uw wijsheid is onovertroffen
en Uw woord zal nooit vergaan.
Uw rechtvaardigheid onwrikbaar,
eeuwig blijft Uw trouw bestaan.
Onweerstaanbaar is uw liefde
uw genade ongekend.

Here U bent onbeschrijflijk,
want U bent wie U bent.

U bent adembenemend (4x)

Zegen

Opwekking 640
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.
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Schriftlezing Pred. 3:1-15
1Voor alles wat gebeurt is er een uur, een 
tijd voor alles wat er is onder de hemel. 
2Er is een tijd om te baren en een tijd 
om te sterven, een tijd om te planten en 
een tijd om te rooien. 3Er is een tijd om te 
doden en een tijd om te helen, een tijd om 
af te breken en een tijd om op te bouwen. 
4Er is een tijd om te huilen en een tijd om 
te lachen, een tijd om te rouwen en een 
tijd om te dansen. 5Er is een tijd om te 
ontvlammen en een tijd om te verkillen, 
een tijd om te omhelzen en een tijd om 
af te weren. 6Er is een tijd om te zoeken 
en een tijd om te verliezen, een tijd om te 
bewaren en een tijd om weg te gooien. 
7Er is een tijd om te scheuren en een tijd 
om te herstellen, een tijd om te zwijgen 
en een tijd om te spreken. 8Er is een tijd 
om lief te hebben en een tijd om te haten. 
Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd 
voor vrede. 9Welk voordeel heeft de 
mens van alles wat hij met zijn gezwoeg 
tot stand brengt? 10Ik heb gezien dat het 
een kwelling is, die hem door God wordt 
opgelegd. 11God heeft alles wat er is de 
goede plaats in de tijd gegeven, en ook 
heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. 
Toch kan de mens het werk van God niet 
van begin tot eind doorgronden. 12Ik heb 
vastgesteld dat voor de mens niets goeds 
is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van 
het leven te genieten. 13Want wanneer hij 
zich aan eten en drinken te goed doet en 
geniet van al het goede dat hij moeizaam 
heeft verworven, is dat een geschenk van 
God. 14Alles wat God doet, zo heb ik 
vastgesteld, doet hij voor altijd. Daar is 
niets aan toe te voegen, daar is niets van 
af te doen. God doet het zo opdat wij 
ontzag voor hem hebben.15Wat er is, was 
er al lang; wat zal komen, is er altijd al 
geweest. God haalt wat voorbij is altijd 
weer terug. 

Opwekking 626
Eindeloos, zo eindeloos, uw Liefde is zo groot.
Het kruis sprak Uw genade uit voor mij.
‘t is nooit gezien en nooit gehoord,
door niemand echt beseft;
hoe prachtig en hoe liefdevol U bent!

Prachtige God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb U lief.

Eindeloos, zo eindeloos, uw heerlijkheid 
verschijnt
en ieder kan Uw machtig werk nu zien.
De Grootsheid van Uw majesteit
maakt dat mijn hart weer zingt
hoe krachtig en hoe weergaloos U bent!

Prachtige God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid. x2
Prachtige God, ik heb U lief.

U liet mij opnieuw Uw wonderen zien,
U liefde veroverde mij. x2
Want niets op de wereld is ooit zo mooi als U.

Prachtige God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid. x2 
Prachtige God, ik heb U lief.

Ik zing, ik zing voor U,
Ik zing, ik zing voor U, x2
Ik zing, ik zing voor U,
Prachtige God. 

Prachtige God, ik zing. (Ik zing voor u)
Prachtige God, ik aanbid. 
Prachtige God, ik heb U lief. (Ik hou van u)

Prachtige, God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb u lief. (Ik heb u lief)

Filippenzen. 4:4-7 
4Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg 
u nogmaals: wees altijd verheugd. 5Laat 
iedereen u kennen als vriendelijke mensen. 
De Heer is nabij.6Wees over niets bezorgd, 
maar vraag God wat u nodig hebt en dank 
hem in al uw gebeden. 7Dan zal de vrede 
van God, die alle verstand te boven gaat, 
uw hart en gedachten in Christus Jezus 
bewaren. 

Filmpje

Verkondiging

Opwekking 569
Over al wat leeft,
bent U de hoogste Heer,
als de zon opkomt
elke morgen weer.
Daarom vraag ik U,
Heer van zee en land:
neem ook mijn leven in uw hand.

Regeer in mij
met al uw kracht
in mijn mooiste droom,
in mijn zwartste nacht.
er is een ding dat ik U vraag:
o Heer, regeer in mij vandaag.

Laat alles wat ik zeg
en alles wat ik denk
als een spiegel zijn
van wie U in mij bent.
U bent zoveel meer dan ik verlangen kan:
Heer, neem mijn leven in uw hand.

Regeer in mij
met al uw kracht
in mijn mooiste droom,
in mijn zwartste nacht.
Er is een ding dat ik U vraag:
O Heer, regeer in mij vandaag.

Regeer in mij
met al uw kracht
in mijn mooiste droom,
in mijn zwartste nacht.
Er is een ding dat ik U vraag:
o Heer, regeer in mij vandaag.

Regeer in mij
met al uw kracht
in mijn mooiste droom,
in mijn zwartste nacht.
Er is een ding dat ik U vraag:
O Heer, regeer in mij vandaag,

O Heer regeer in mij vandaag,
O Heer regeer in mij vandaag.
Dankgebed

Geloofsbelijdenis: opwekking 554
Ik weet hij heeft mij gered 
mij in de vrijheid gezet
ik geloof, ik geloof

hij droeg mijn pijn en mij schuld
heeft mij met liefde gevuld
ik geloof, ik geloof

`k hef een banier op
mij heer stond op uit het graf

refrein:
mijn verlosser leeft 7x

U draagt mijn pijn en mijn lasten
en richt mij op
om dansend op de berg te zien 
dat u weer komen zal

refrein: mijn verlosser leeft 7x
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