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Voor de dienst luisteren we naar: ADEMBENEMEND 
 

Uw majesteit is onaantastbaar,   Oorverdovend als de donder, 
niemand is aan u gelijk.    helder als een bliksemschicht. 
Onvolprezen, zonder weerga,   Oogverblindend is de luister 
koning van het hemelrijk.    van uw heilig aangezicht. 
 
Toch bent U niet onbereikbaar,  U bent adembenemend, 
door uw geest woont U in mij.   eindeloos mooi; 
U bent alomtegenwoordig    overstijgt wat een mens ooit 
overal, altijd nabij.     heeft gezien, gehoord, bedacht. 
 
U bent meer dan bijzonder, 
buitengewoon. 
Niets is vergelijkbaar 
met uw majesteit en pracht. 
 
Uw werken zijn verbazingwekkend,  Ondoorgrondelijk zijn uw wegen, 
schoonheid die de schepping vult.  onvoorstelbaar is uw macht. 
Onuitsprekelijk is de grootsheid   Uw gedachten zijn ongrijpbaar. 
waarmee U zich heeft omhuld.   Ontzagwekkend is uw kracht. 
 
Toch bent U niet onbereikbaar,   U bent adembenemend, 
door uw geest woont U in mij.   eindeloos mooi; 
U bent alomtegenwoordig    overstijgt wat een mens ooit 
overal, altijd nabij.     heeft gezien, gehoord, bedacht. 
 
U bent meer dan bijzonder, 
buitengewoon. 
Niets is vergelijkbaar 
met uw majesteit en pracht. 
 
Uw wijsheid is onovertroffen   Onweerstaanbaar is uw liefde, 
en uw woord zal nooit vergaan.   uw genade ongekend. 
Uw rechtvaardigheid onwrikbaar,  Heere, U bent onbeschrijfelijk, 
eeuwig blijft uw trouw bestaan.   want U bent die U bent. 
 
U bent adembenemend,    U bent meer dan bijzonder, 
eindeloos mooi;      buitengewoon. 
overstijgt wat een mens ooit   Niets is vergelijkbaar 
heeft gezien, gehoord, bedacht.   met uw majesteit en pracht. 
 
Adembenemend…… 



 
• IK WANDEL IN HET LICHT MET JEZUS (Opw. 214) 
 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
het donk’re dal ligt achter mij, 
en ‘k weet mij in zijn trouw geborgen, 
welk een liefdevolle vriend is Hij. 
 
Refrein:  Ik wandel in het licht met Jezus, 

en ik luister naar zijn dierb’re stem, 
en niets kan mij van Jezus scheiden, 
sinds ik wandel in het licht met Hem. 

 

Ik wandel in het licht met Jezus, 
o, mocht ik zelf een lichtje zijn, 
dat straalt te midden van de wereld, 
die gebukt gaat onder zorg en pijn.   Refrein 
 
• Lied 85 uit Geroepen om te zingen 
 
• Lied 152 uit Geroepen om te zingen 
 
• KOMT, LAAT ONS VROLIJK ZINGEN (YfC 114) 
 
Komt, laat ons vrolijk zingen 
tot God die alles schiep. 
Die bloemen, vissen, vogels, 
uit niets tot leven riep. 
Met nevels als een sluier 
de groene aarde tooit, 
zijn dauw als vreugdeparels 
over de velden strooit. 
 
O, God die ons in Christus 
een machtig Vader zijt, 
verlos ons van het kwade, 
nu en in eeuwigheid. 
Leer ons als kind’ren leven 
en spelen in uw hof, 
en met de eng’len zingen, 
uw glorie en uw lof. 
 
 
 

Die heuvels schiep en dalen, 
waar Hij de aard’ betrad, 
die zon en maan en sterren 
tot licht gaf op ons pad. 
Looft Hem dan die de mensen 
tot vreugd’ geschapen heeft, 
en die ons onze schulden 
om Jezus’ wil vergeeft. 



• HEER, WAT EEN VOORRECHT (Opw. 249) 
 
Heer, wat een voorrecht 
om in liefde te gaan, 
schouder aan schouder 
in uw wijngaard te staan. 
Samen te dienen, te zien wie U bent, 
want uw woord maakt uw wegen bekend. 
 
Refrein: Samen op weg gaan, dat is ons gebed, 
  als een volk, dat juist daarvoor 
  door U apart is gezet. 
  Vol van uw liefde, genade en kracht, 
  als een lamp die nog schijnt in de nacht. 
 
Samen te strijden, 
in woord en in werk. 
Eén zijn in U, 
dat alleen maakt ons sterk. 
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn, 
als uw kerk, die waarachtig wil zijn.   Refrein 
 
• We luisteren naar: GOD IS ZO G  O  E  D 
 

• Lied 105 uit Geroepen om te zingen 
 
• Lied 94 uit Geroepen om te zingen 
 
• WEET JE DAT DE VADER JE KENT 
 

Refrein: 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 mijn paardestaart, ik ben niks waard. 
Nou heb ik weer de ranja omgegooid, ik leer het nooit. 
Mijn moeder luistert nooit als ik wat zeg, 
‘k heb altijd pech, ik ga maar weg. 
 
Refrein 
 



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 mij sacherijn, ik mag er zijn. 
Al zegt mijn 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. 
 
• Natasja zingt voor ons: ALS JE VEEL VAN IEMAND HOUDT 
 

Als je veel van iemand houdt, 
geef je ’t mooiste dat je hebt, 
da’s heel gewoon. 
Omdat God van mensen houdt, 
gaf Hij ’t mooiste dat Hij had, 
Zijn eigen Zoon. 
Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk, 
een mooier geschenk ken ik niet. 
Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk, 
een mooier geschenk ken ik niet. 
 
Als je veel van iemand houdt, 
geef je ’t mooiste dat je hebt, 
da’s heel gewoon. 
En de wijzen brachten goud, 
mirre en wierook voor het kind 
als eerbetoon. 
Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk, 
een mooier geschenk ken ik niet. 
Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk, 
een mooier geschenk ken ik niet. 
 
Als je veel van iemand houdt, 
geef je ’t mooiste dat je hebt, 
da’s heel gewoon. 
En als jij de Heer vertrouwt 
leg je leven in Zijn hand 
Hij is Gods Zoon. 
Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk, 
een mooier geschenk ken ik niet. 
Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk, 
een mooier geschenk ken ik niet. 



 
• WHAT A FRIEND WE HAVE IN JESUS 
 
What a friend we have in Jesus, 
all our sins and griefs to bear. 
What a privilege to carry 
ev’rything to God in prayer. 
Oh, what peace we often forfeit, 
oh, what needless pain we bear, 
all because we do not carry 
ev’rything to God in prayer. 
 
Leidt de weg soms door verzoeking, 
dat ons hart in ’t strijduur beeft, 
gaan wij dan met al ons strijden 
tot Hem die verlossing geeft. 
Kan een vriend ooit trouwer wezen 
dan Hij, die ons lijden draagt? 
Jezus biedt ons aan genezing; 
Hij alleen is ’t die ons schraagt. 
 
• Lied 187 uit Geroepen om te zingen 
 
• Lied 256 uit Geroepen om te zingen 
 
• We luisteren naar: GOD IS GOED 
 

• SHINE, JESUS, SHINE (Opw. 334) 

 
Lord the light of Your love is shining 
In the midst of the darkness shining. 
Jesus, Light of the world, shine upon us, 
Set us free by the Truth You now bring us. 
Shine on me, shine on me. 
 
Refrein: Shine, Jesus, shine, 
  Fill this land with the Father's glory. 
  Blaze, Spirit, blaze, 
  Set our hearts on fire. 
  Flow, River, flow, 
  Flood the nations with grace and mercy 
  Send forth Your Word, 
  Lord and let there be light. 
 



 
Lord, I come to Your awesome presence 
From the shadows into Your radiance. 
By the blood I may enter Your brightness, 
Search me, try me, consume all my darkness. 
Shine on me, shine on me.     Refrein 
 
As we gaze on Your kindly brightness 
So our faces display Your likeness. 
Ever changing from glory to glory 
Mirrored here may our lives tell Your story. 
Shine on me, shine on me.     Refrein 
 
• Gezang 293 uit Liedboek 
 
• SAMEN IN DE NAAM VAN JEZUS 
 
Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer. 
 
Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
En zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
’t Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 
 
Prijst de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
’t Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 
 
 



 
• We luisteren naar: YOU RAISE ME UP 
 

When I am down and, oh my soul, so worry 
When troubles come and my heart burdened be 
Then, I am still and wait here in the silence 
Until you come and sit awhile with me 
 
You raise me up, so I can stand on mountains 
You raise me up, to walk on stormy seas 
I am strong, when I am on your shoulders 
You raise me up... To more than I can be 
 
You raise me up, to walk on stormy seas 
I am strong, when I am on your shoulders 
You raise me up...to more than I can be. 
 

• ONZE VADER 
 

Onze Vader, die in de hemelen zijt.  
Uwe naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede,  
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood.  
En vergeef ons onze schulden. 
Gelijk ook wij aan anderen vergeven. 
En leidt ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk,  
en de kracht en de heerlijkheid.  
Tot in eeuwigheid, in eeuwigheid. 
Amen. 
 
• Gezang 392 : 1 en 3 
 
• Lied 245 uit Geroepen om te zingen 
 
 
 


