
Buitendienst 2 augustus 2020 
11:00 uur “Wat geloof jij?” 

voorganger: ds. Van Velzen 

Intochtslied: Psalm 149:1 
Halleluja ! laat opgetogen 
een nieuw gezang den HEER 
verhogen. 
Laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u 
schiep; 
Israël, dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet. 
 
Stil gebed 
Votum en Groet 
 
Zingen: Psalm 149:2 
Laat het een hoge feestdag 
wezen. 
De naam des HEEREN wordt 
geprezen 
met het aloude lied der vaadren. 
De heilge reien naadren. 
En zo danst in het morgenlicht 
heel Gods volk voor zijn 
aangezicht 
en slaat de harp en roert de trom 
in 's HEEREN heiligdom. 
 

Wetslezing: Romeinen 14: 17 
t/m 19  

Zingen: Opwekking 775 - Bij het 
kruis 

Er is een plek waar liefde heerst 
en nooit vergaat; 
waar mijn God vergeving geeft 
en ons aanvaardt. 
Genade als een waterval 
stroomt van Gods troon 
en wast ons schoon. 
 
Refrein : 
Bij het kruis, bij het kruis 
geef ik alles aan U, 
vol ontzag voor U, 
vol ontzag voor U. 
Hier kleurt liefde rood, 
wast mij wit als sneeuw 
en ik leef door U! 
En ik leef door U! (Jezus.) 
 
Er is een plek waar zonde sterft 
en schande wijkt; 
waar mijn hart vergeving vindt 
en vrede. 
Genade als een waterval 
stroomt van Gods troon 
en wast ons schoon. 
 
(Refrein) 
 

Bridge : 
Heilig is de grond 
waar ik hoop hervond. 
Hier kniel ik neer. 
Hier kniel ik neer. 
Armen uitgestrekt, 
hier waar U mij redt; 
Hier kniel ik neer. 
Hier kniel ik. 
 
(Refrein 2x) 
 
En ik leef door U! 
En ik leef door U! (Jezus.) 
 
Kinderlied: Opwekking Kids 40: 
"Je hoeft niet bang te zijn" 

Je hoeft niet bang te zijn 
al gaat de storm tekeer. 
Leg maar gewoon je hand 
in die van onze Heer. 
 
Je hoeft niet bang te zijn 
als oorlog komt of pijn. 
De Heer zal als een muur, 
rondom je leven zijn. 
 
Je hoeft niet bang te zijn 
al gaan de lichten uit. 
God is er en Hij blijft, 
als jij je ogen sluit. 
 

Gebed 

Schriftlezing: Psalm 16 (NBV) 

Luisterlied SELA "Welkom thuis" 

Welkom thuis, 
hier mag je zijn.  
De Vader viert een feest.  
Welkom thuis, 
voor wie zoek was of op reis,  
te lang is weggeweest.  
Welkom thuis.  
  
Met zijn zegenende handen op je 
schouders  
geeft Hij jou zijn liefde en zijn 
tijd.  
Met zijn eindeloze goedheid en 
vergeving  
heet Hij je welkom.   
Voel je thuis, je bent vrij. 
Je bent vrij.  
  
Met zijn mantel om je heen geeft 
Hij bescherming.  
Hij is trouw in zijn 
barmhartigheid.  
Met zijn eindeloze goedheid en 
vergeving 
heet Hij je welkom.  
Voel je thuis, je bent vrij. 
Je bent vrij.  
  



Kom maar binnen. 
Hij sluit je in zijn armen.  
Je hoort hier, in zijn 
aanwezigheid.  
Deel in de vreugde en open nu je 
handen.  
Hij heeft een feest, een feest voor 
jou bereid. 
 
Preek  

Zingen: Opwekking 430 - Heer, ik 
prijs uw grote naam 

Heer, ik prijs uw grote naam. 
Heel mijn hart wil ik U geven. 
Want U bent de weg gegaan 
die mij redding bracht en leven. 
 
U daalde neer van uw troon 
om mens te zijn. 
Van de stal naar het kruis 
droeg U mijn pijn. 
Van het kruis naar het graf. 
Uit het graf weer opgestaan. 
Heer, ik prijs uw grote naam. 
 
Dankgebed en Voorbede 

Zingen Opwekking 429 - God 
wijst mij een weg 

God wijst mij een weg 
als ik zelf geen uitkomst zie. 

Langs wegen die geen mens 
bedenkt, 
maakt Hij mij zijn wil bekend. 
Hij geeft elke dag 
nieuwe liefde, nieuwe kracht. 
Als ik mijn hand in zijn hand leg, 
wijst Hij mij de weg, 
wijst Hij mij de weg. 
 
Al moet ik door de wildernis 
Hij leidt mij. 
Hij toont mij een rivier in de 
woestijn. 
Alles zal ooit vergaan 
maar zijn liefde blijft bestaan 
en Hij maakt iets heel nieuws 
vandaag. 
 
-Refrein- 
God wijst mij een weg 
als ik zelf geen uitkomst zie. 
Langs wegen die geen mens 
bedenkt, 
maakt Hij mij zijn wil bekend. 
Hij geeft elke dag 
nieuwe liefde, nieuwe kracht. 
Als ik mijn hand in zijn hand leg, 
wijst Hij mij de weg, 
wijst Hij mij de weg. 
 
Zegenbede 

Slotlied: Opwekking 213 - U zij 
de glorie 

U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en 
immermeer. 
Uit een blinkend stromen, 
daald’ een engel af, 
heeft de steen genomen 
van ’t verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en 
immermeer. 
 
Ziet Hem verschijnen, Jezus onze 
Heer! 
Hij brengt al de zijnen in zijn 
armen weer. 
Weest dan volk des Heren, 
blijd’ en welgezind, 
en zegt telkenkere: Christus 
overwint! 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en 
immermeer. 
 
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig 
leeft, 
die mij heeft genezen, die mij 
vrede geeft? 
In zijn godd’lijk wezen 
is mijn glorie groot, 

niets heb ik te vrezen in leven en 
dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en 
immermeer. 
 
Collecte bij de uitgang 

 


