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We verstillen …. 
 
Welkom door de ouderling 
 
Aanvangslied:  Tienduizend redenen 

 

 
 

 

Heer vol geduld toont U ons Uw liefde. 

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen, 
Tienduizend redenen tot dankbaarheid. 



Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
Mijn adem stokt en mijn einde komt, 
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen, 
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 

Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 
 
Groet, bemoediging en drempelgebed 
V: De EEUWIGE zal bij U zijn, 
G: De EEUWIGE zal u bewaren. 
 
V: Ons begin is in de Ene, 

Scheppende liefde voor alles wat leeft. 
G: HOUD ONS VAST IN UW TROUW. 

K: U gaat als vriend met ons mee,  
wij lezen u in elkaars gezicht. 

G: HOUD ONS VAST IN UW LIEFDE. 
V: Geestkracht die ons beweegt,  

troost, vervult en verontrust. 
G: HOUD ONS VAST IN UW WAARACHTIGHEID. 

AMEN. 
… 

V:  Eeuwige God, 
Op de lange weg naar de nieuwe aarde 

horen we vaak niet het roepen 
van de mens die met ons gaat, 
verdiept als we zijn in ons eigen leven. 

K:  U roept ons om mee te bouwen 
aan uw nieuwe aarde. 

G:  DOE ONS HOREN, HEER. 
V:  Vergeef ons onze onverschilligheid 

als we aan anderen voorbijgaan, 
onze stappen niet richten naar hen. 

K:  Wij geloven en weten 

dat U aan alle mensen denkt. 
G:  HEER, GA MET ONS OP WEG. AMEN. 

We gaan zitten 



 
Drempellied: Wees niet bang, wij zijn safe! - Make some noise kids 
https://www.youtube.com/watch?v=zrpG5BDHlBg  
 
Als het licht uit gaat en het donker wordt 
Als ik me soms alleen voel 
Of als ik schrik van een hard geluid 
Of bang ben dat ik iets verkeerd doe 
Toch weet ik dat ik nooit alleen ben 
Al zie ik niemand om me heen 
Ik heb een Vriend die forever van me houdt 
Hij slaat Zijn arm om me heen, dus: 

Wees niet bang 
Want Hij is groter 
Wees niet bang 
En Hij is sterker 
Wees niet bang 
En Hij is bij ons 
Wij zijn safe bij Hem 
Forever safe 
Ja, wij zijn safe! 
Ja, wij zijn safe! 

Vroeger was ik bang 
Superbang voor onweer 
Zat ik te bibberen bij noodweer 
Nu nooit meer! 
Want nu weet ik dat 
U altijd bij mij bent 
24/7 
En dat U mij altijd beschermt 
Ik ben safe, altijd safe 
Veilig in Uw hand 

U bent zoveel sterker 
Dan whatever de angst 
Ja, ik kan rustig slapen 
En met U altijd praten 
U zal me nooit verlaten 
Dus zeg ik: 
Wees niet bang 
Check het zelf 
Bijna 400 keer zegt God in de bijbel 
Wees niet bang 

Hij is voor 
Hij is achter je en altijd om je heen 
Wees niet bang 

https://www.youtube.com/watch?v=zrpG5BDHlBg


Hij woont in je 
Dus jij zal altijd veilig zijn 
Wees niet bang 
Laat ze lekker praten 
Want jij bent safe bij Hem! 
Wees niet bang 
Want Hij is groter 
Wees niet bang 
En Hij is sterker 
Wees niet bang 
En Hij is bij ons 
Wij zijn safe bij Hem 

Forever safe 
Ja, wij zijn safe! 
Ja, wij zijn safe! 
Spinnen, donker, enge dromen 
Onweer, monsters, fake nonsense 
Nee, ze krijgen ons niet klein! 
Oh no, oh no 
Ze krijgen ons niet klein! 
Spinnen, donker 
Enge dromen 

Onweer, monsters 
Fake nonsense 
Nee, ze krijgen ons niet klein! 
Oh no, oh no 
Ze krijgen ons niet klein! 
Safe! Wat we ook doen 
Waar we ook zijn 
Hoe het ook voelt 
Safe! Want we zijn niet alleen 
Jezus beschermt 

Hij staat om ons heen 
Safe! 
SAFE! 
Wat we ook doen 
Waar we ook zijn 
Hoe het ook voelt 
Safe! 
SAFE! 
Want we zijn niet alleen 
Jezus beschermt 

Hij staat om ons heen 
Ja, wij zijn safe! 
Ja, wij zijn safe! 



Wij zijn safe 
Wij zijn safe 
Ah yeah! 
Ja, wij zijn safe! 
Wat we ook doen 
Waar we ook zijn 
Hoe het ook voelt 
Safe! 
Want we zijn niet alleen 
Jezus beschermt 
Hij staat om ons heen 
Ja, wij zijn safe! 

SAFE! 
Wat we ook doen 
Waar we ook zijn 
Hoe het ook voelt 
Safe! 
SAFE! 
Want we zijn niet alleen 
SAFE! 
 
Kyriegebed  

 
Gloria: walk on water elevation  

https://www.youtube.com/watch?v=K-3Y6oZDEvA  
 
Gebed van de zondag 
 
Overstap (1) 
 
Zingen: Gebed om zegen - SELA 
 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=K-3Y6oZDEvA


 
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 
 
Overstap 2 
 

Trek je stoute schoenen aan (T: Joyce Schoon, M:Chassidische 
traditional) 
 

 

 



 
 
Eerste Testament: Genesis 9: 8-17 
 

Tweede Testament: Lucas 8:22-25 
 
Antwoordlied: Lighthouse   
 
In my wrestling and in my doubts 
In my failures You won't walk out 
Your great love will lead me through 
You are the peace in my troubled sea, oh oh 
You are the peace in my troubled sea 
In the silence, You won't let go 
In the questions, Your truth will hold 
Your great love will lead me through 
 
You are the peace in my troubled sea, oh oh 
You are the peace in my troubled sea 
My Lighthouse, my lighthouse 
Shining in the darkness, I will follow You 
 
My Lighthouse, my lighthouse (oh oh) 
I will trust the promise, 
You will carry me safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore 
 
I won't fear what tomorrow brings 
With each morning I'll rise and sing 
My God's love will lead me through 
You are the peace in my troubled sea, oh oh 
You are the peace in my troubled sea, oh oh 
You are my light 
My Lighthouse, my lighthouse (Oh-oh-oh-oh-oh) 
Shining in the darkness, I will follow You (Oh-oh-oh-
oh-oh) 
My Lighthouse, my lighthouse (Oh-oh-oh-oh-oh) 
I will trust the promise, 
You will carry me safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore 
 
Fire before us, You're the brightest 
You will lead us through the storms (4x) 
 

In mijn twijfels, mijn verdriet 
In mijn falen ontbreekt U niet 
In Uw liefde reist U mee 
U bent de rust als het stormt op zee 
U bent de rust als het stormt op zee 
In mijn onrust neemt U mijn hand 
In mijn vragen houdt Uw Woord stand 
In uw liefde reist U mee 
 
U bent de rust als het stormt op zee 
U bent de rust als het stormt op zee 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker, Ik vertrouw op U 
 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Veilig naar de kust Waar U woont 
Waar U woont 
Waar U woont 
Waar U woont 
 
Storm en golven vrees ik niet 
In de morgen zing ik mijn lied 
In Uw liefde reist U mee 
U bent de rust als het stormt op zee 
U bent de rust als het stormt op zee 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Ik vertrouw op U 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Veilig naar de kust 
Waar U woont 
Waar U woont 
Waar U woont 
Waar U woont 
 
U schijnt feller, dan de sterren 
Heer, U leidt ons door de storm (4x) 
 



My Lighthouse, my lighthouse  
Shining in the darkness, I will follow You  
My Lighthouse, my lighthouse  
I will trust the promise,  
You will carry me safe to shore 

 

God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker, Ik vertrouw op U 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker  
Veilig naar de kust, Waar U woont 

 

 
Overweging 
 
Muzikaal intermezzo  
(Ludovico Einaudi - Fly - door Anne Bosman op piano) 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed       
 
Gebeden afsluitend met Onze Vader 
(op melodie I am sailing) 
Onze Vader, onze Vader, 
ging Uw naam maar in het rond, 
als een lopend vuur van liefde, 
morgenlicht en warmtebron. 
Werd Uw rijk van recht en vrede, 
door de mensen, maar aanvaard, 
dan werd zelfs de wreedste natie, 
tot een hemel hier op aard. 

Laat niet af van deze wereld, 
geef het brood van alledag, 
dat wij delen met elkander, 
zonder baat of winstbejag. 
Wees genadig en vergevend, 
zoals wij dat willen zijn, 
maar vernietig al wat kwaad is, 
onze Vader, maak ons vrij. 
Want door wie bestaat de aarde, 
en de hoop op haar behoud, 

door wie anders, onze Vader, 
door wie anders dan door U, 
door wie anders dan door U. 
 
 
Aandacht voor de collecte 
 
Slotlied: Hoe mooi als wij als familie – Marcel en Lydia Zimmer 
Hoe mooi en hoe heerlijk 
Als wij als familie 

Als broers en als zussen 
Om elkaar geven 



En open en eerlijk 
Met elkaar omgaan 
De vrede bewaren 
En eensgezind leven 
 
En het mooiste geschenk 
Wordt ons gegeven 
De zegen van God 
Een eindeloos leven 
 
Hoe mooi en hoe heerlijk 
Als wij als familie 

Als broers en als zussen 
Om elkaar geven 
En open en eerlijk 
Met elkaar omgaan 
De vrede bewaren 
En eensgezind leven 
 
En het mooiste geschenk 
Wordt ons gegeven 
De zegen van God 

Een eindeloos leven 
En het mooiste geschenk 
Wordt ons gegeven 
De zegen van God 
Een eindeloos leven 
 
En het mooiste geschenk 
Wordt ons gegeven 
De zegen van God 
Een eindeloos leven 

Een eindeloos leven 
 
Uitzending en zegen:  
Beaamd met lied 428 Life so full I give to you! 
Eerste keer solo voorganger, daarna valt iedereen in. 
 
Life so full I give to you 
As the Father sends me so I send you 
Spread my light throughout all life 
Peace be with you 

 
 
 



Band: Psalm voor nu 145 
 
[Verse 1] 
God, ik adem om van U te zingen 
Alle dagen zing ik dank op dank 
Groter bent U dan in duizend levens 
Een mens bevatten kan 
 
[Verse 2] 
Wat U doet gaat elke taal te boven 
Maar erover zwijgen wil ik niet 
Uw rechtvaardigheid wil ik bezingen 

Uw goedheid met dit lied, dit lied 
[Chorus] 
Hij vergeeft, Hij vergeeft 
Veegt weg wat wij verkeerd doen 
In Zijn liefde blijft Hij dichtbij 
Dicht bij al zijn mensen 
Dicht bij alles wat Hij leven gaf 
 
[Verse 3] 
Al wat adem kreeg en levenskrachten 

Dankt U dat het U als koning kent 
Laten alle landen van de aarde 
Beseffen Wie U bent 
 
[Verse 4] 
En als iemand valt of door het leven 
Kromgebogen wordt, dan helpt de Heer 
Alle mensen die Hem kennen weten 
God is er altijd weer, steeds weer 
 

[Chorus] 
Wat Hij doet, wat Hij doet 
Toont ons Zijn grote liefde 
Roep Hem, roep maar, Hij zal er zijn 
Hij geeft antwoord, Hij beschermt je 
Pak zijn hand, dan val je niet 
 
 
 
 

 
       
 


