
Liturgie zondag 8 oktober 2017 – 09:30 uur 

 

Opwekking 502 

Jezus, ik wil heel dicht bij U komen, 

in uw nabijheid wil 'k zijn. 

Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen, 

U maakt mij heilig en rein. 

 

In de schuilplaats van de Allerhoogste 

blijf ik onder uw vleugels, o Heer. 

Uw schaduw beschermt mij, 

uw troon is mijn toevlucht. 

U bent mijn leven, mijn eer. 

 

 

Zingend Gezegend 244, vers 3 en 4 

3. Heer, houdt ons vast als wij toch uw geboden 

vergeten 

En van vergeving en vrede niet meer willen 

weten;  

kom dan met vuur - 

uw liefde, louter en puur, 

kent lengte, hoogte noch breedte. 

 

4. Vader, U loven wij - draag ons door schade en 

schande,  

dooft onze lamp, laat uw waakvlam dan nog 

blijven branden; 

Christus, ons licht, 

op wie ons hart is gericht,  

ons leven ligt in uw handen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opwekking 427 

Maak mij rein voor u 

als gelouterd goud en zuiver zilver 

laat mij zijn voor u 

als gelouterd goud, puur goud 

 

Dwars door het vuur 

maakt u mij rein en puur 

ik strek mij uit Jezus 

naar meer van uw Geest en uw heiligheid 

ja ik besluit Jezus  

een dienst knecht te zijn van u mijn meester 

steeds tot u wil bereid 

 

Maak mij rein voor u 

als mijn levend schoon vergeef mij zonden  

laat mij zijn voor u 

zuiver als uw Zoon heiligheid 

 

Dwars door het vuur 

maakt u mij rein en puur 

ik strek mij uit Jezus 

naar meer van uw Geest en uw Heiligheid  

ja ik besluit Jezus 

een dienstknecht te zijn van u mijn meester 

steeds tot Uw wil bereid. 

 

 

Evangelische Liedbundel 270 

Ga nu heen in vrede,  

ga en maak het waar, 

wat wij hier beleden, 

samen met elkaar. 

Aan uw dagelijks leven,  

uw gezin, uw werk, 

wilt u daaraan geven, 

dan bent u Gods kerk. 

Ga nu heen in vrede,  

ga en maak het waar. 

 

Ga nu heen in vrede,  

ga en maak het waar, 

wat wij hier beleden, 

samen met elkaar. 

Neem van hieruit vrede,  

vrede mee naar huis,  

dan is vanaf heden, 

Christus bij u thuis. 

Ga nu heen in vrede,  

ga en maak het waar. 

 

 

  



Liturgie zondag 8 oktober 2017 – 14:30 uur 

 

Opwekking 407 

O, Heer mijn God, 

wanneer ik in verwondering 

de wereld zie die U hebt voortgebracht. 

Het sterrenlicht, 

het rollen van de donder, 

heel dit heelal, dat vol is van uw kracht. 

 

Dan zingt mijn ziel 

tot U, o Heer mijn God: -2x- 

hoe groot zijt Gij, 

hoe groot zijt Gij! 

 

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen 

tot in de dood gegaan is als een Lam, 

sta ik verbaasd, 

dat Hij mijn schuld wou dragen 

en aan het kruis mijn zonde op zich nam. 

 

Dan zingt mijn ziel) 

tot U, o Heer mijn God 

hoe groot zijt Gij, 

hoe groot zijt Gij! 

 

Als Christus komt 

met majesteit en luister, 

brengt Hij mij thuis, 

hoe heerlijk zal dat zijn. 

Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen 

en zingt mijn ziel: 

o Heer, hoe groot zijt Gij! 

 

Dan zingt mijn ziel 

tot U, o Heer mijn God 

hoe groot zijt Gij, 

hoe groot zijt Gij! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Nieuwe Psalmberijming 56, vers 3 en 4 

3. U kent mijn zwerftocht door het hele land. 

U vangt, als het verdriet mij overmant,  

mijn tranen op; ze zullen in uw hand 

volkomen veilig wezen. 

Is in uw boek mijn onschuld niet te lezen? 

Mijn vijanden moeten uw vonnis vrezen! 

Nooit wordt U, God, door mij genoeg geprezen, 

want U staat aan mijn kant. 

 

4. Ik prijs U, heer en hef een danklied aan, 

omdat U voor uw woorden in blijft staan. 

Wat U beloofde heeft U ook gedaan; 

daarom zal ik U eren. 

Met U kan ik zelfs doodsgevaar trotseren. 

Ik stoot, als stenen mij de weg blokkeren, 

mijn voeten niet; wat kan mij nu nog deren? 

U maakt voor mij ruim baan. 

 

 

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. 

 


