
Liturgie Welkomdienst op zondag 28 juni 2020 
 
Inlooplied Opwekking : Tienduizend redenen                                 (Vóór de Dienst) 
De zon komt op, maakt de morgen wakker 
Mijn dag begint met een lied voor U 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen 
Laat mij nog zingen als de avond valt 
 
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 
 
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 
 
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 
Verheerlijk zijn heilige Naam 
Verheerlijk zijn heilige Naam 
 
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 
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 
Verheerlijk zijn heilige Naam 
Verheerlijk zijn heilige Naam 

 
 
Zingen: Feest van genade   
Alzo lief had God de wereld 
Dat hij zijn zoon gaf en wil in Hem gelooft 
Gaat niet verloren ontvangt het leven 
Dat nooit meer ophoudt 
Hij gaf zijn zoon aan ons uit 
Liefde om ons te redden, te redden van onszelf 
Dus kijk de deur staat voor 
Ons open God roept ons binnen 
 
Het is een feest van genade 
Het is een feest God roept ons naar huis 
Het is een feest van de Vader 
Dus kom naar huis 
Stop met wat je doet 
God de Vader roept hij ziet naar je uit dus kom naar huis                   
 
Welkom/Opening                                                                                                                
 
Zingen: Lopen op het water   
U leert me lopen op het water, 
de oceaan is weids en diep. 
U vraagt me alles los te laten, 
daar vind ik U en ik twijfel niet. 

Refrein: 
En als de golven overslaan, 
dan blijf ik hopen op uw Naam. 
Mijn ziel vindt rust, 
want in de storm bent U dichtbij. 
Ik ben van U en U van mij. 

De diepste zee is vol genade. 
Uw sterke hand, die houdt mij vast. 
En als mijn voeten zouden falen, 
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand. 

(Refrein) 
Geest van God, leer mij te gaan over de golven,  | 
in vertrouwen U te volgen,                                     | 
te gaan waar U mij heen leidt.                               |        2x 
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.  | 
Ik vertrouw op uw genade,                                     | 
want ik ben in uw nabijheid.                                   | 

(Refrein) 



Gebed 
 
Kinderlied: Ja Ja Petrus 
Ja, ja, ja (281) 
 
Petrus was een visser, 
gewoon een mens als wij. 
Op een dag kwam Jezus en die zei: 
'kom en volg Mij'. 
 
Jezus zei: Vertrouw op Mij, 
Ik leer je hoe het moet. 
Ik help jou bij alles wat je doet. 
En Petrus zei: 
 
Refrein: 
'Ja,ja, ja, ik wil U volgen, Heer 
en doendededoendoendoen wat U mij zegt. 
Ja, ja, ja, ik wil U volgen, Heer. 
Elke dag een beetje meer.' 
 
Petrus maakte fouten, 
hij was een mens als wij. 
Dan voelde hij zich schuldig: 
'o, wat ben ik toch een ei.' 
 
Jezus zei: 'Ik stierf voor jou 
en ben weer opgestaan. 
´k Vergeef jou wat jij hebt fout gedaan!' 
En Petrus zei: 
 
(Refrein) 
 
Wat Petrus deed, geldt ook voor ons, 
dus laten we nu zingen: 
Jezus, ja, wij volgen U in alle, alle dingen! 
Ja, ja, ja! 
 
(Refrein 2x) 
 
Elke dag een beetje meer. 
 
Kindermoment? Door Mandy/Tamara? Vertellen waar de link staat? 
 
Zingen: Liedboek 488B (Psalm 1 versie) 
 
1. Kies voor het Woord dat leven doet, 
niets gaat zo hoog, niets gaat zo diep, 
kies voor het Woord dat draagt en voedt, 
hoor naar de stem van wie je riep. 
 
 



2. Wie wortelt in de goede grond, 
wie bij het water staat geplant, 
de mens die zijn bestemming vond, 
hoe onaantastbaar houdt hij stand. 
 
3. Hij is een boom in volle pracht, 
boom die zijn vrucht geeft op zijn tijd, 
hij doet wat God van hem verwacht, 
hoe bloeit hij in gerechtigheid. 
 
4. Kies voor het Woord dat leven doet, 
God is je hoorbaar welgezind, 
kies voor het Woord, je leeft voorgoed, 
boom van een mens, weet je bemind. 
 
Preek: Zet je schrap  (10 min) 
 
Zingen: Mijn Anker 
Hoe diep de zee ook is 
Het water onder mij 
Ik heb een anker dat tot elke bodem reikt 
U houdt mij op mijn plek 
Al kolkt de oceaan 
En slaan de golven steeds tegen mij leven aan 
Geen storm is sterker 
Dan het anker van mijn ziel 
Mijn anker 
Sterke God 
In U alleen is mijn hoop zeker 
Mijn anker 
U laat niet los 
Mijn hoop is in de naam van Jezus 
Mijn hoop vindt vaste grond 
Waar ik op ben beland 
Zelfs midden in de storm houdt u mij in uw hand 
Geen storm is sterker 
Dan het anker van mijn ziel 
Mijn anker 
Sterke God 
In U alleen is mijn hoop zeker 
Mijn anker 
U laat niet los 
Mijn hoop is in de naam van Jezus 
De woeste zee 
De zwarte lucht 
Mijn wereld beeft 
Maar ik vind rust 
Wat vrees ik nog 
U houdt mij vast 
Geen storm is sterker 
Geen storm is sterker 
De woeste zee 
De zwarte lucht 
Mijn wereld beeft 
Maar ik vind rust 



Wat vrees ik nog 
U houdt mij vast 
Geen storm is sterker 
Dan het anker van mijn ziel 
Mijn anker 
Sterke God 
In U alleen is mijn hoop zeker 
Mijn anker 
U laat niet los 
Mijn hoop is in de naam van Jezus 

 
Gebed  
 
Zingen: Psalm 121 
Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan, / waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn HERE, die 
dit alles heeft geschapen. / Mijn herder zal niet slapen. 
 
2 
Uw wankle voeten zet Hij vast, 
als gij geen uitkomst ziet: / uw wachter sluimert niet! 
Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
Hij wil, als steeds voor dezen, / Israëls wachter wezen. 
 
3 
De HEER brengt al uw heil tot stand, 
des daags en in de nacht / houdt Hij voor u de wacht. 
Uw schaduw aan uw rechterhand: 
de zon zal u niet schaden, / de maan doet niets ten kwade. 
 
4 
De HEER zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed, / Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, / in eeuwigheid bewaren. 
 
 
Collecte praatje 
 
Slotlied Ik bouw op U 
Ik bouw op U 
Mijn schild en mijn verlosser 
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan 
Sterk in uw kracht gerust in uw bescherming 
Ik bouw op U en ga in uwe naam                  ( 2X) 
Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen 
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan 
Toch rijst in mij een lied van overwinning 
Ik bouw op U en ga in uwe naam               (2x) 
 
Ik bouw op u 
Mijn schild en mijn verlosser 
Gij voert de strijd, de huld' is u gewijd 



(In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan 
In rust met u die mij hebt voortgeleid.2x) 

 
Zegen                                                                                                                                       
 
 
 
 


