
                    Zondag 23 juni 2019 
 

Morgendienst    Voorganger: Ds Y.E. Seong te Vlissingen  
     Het Schriftgedeelte wordt gelezen door Dicky Roorda 
 
 
Votum en Zegengroet:       
Zingen:   Psalm 43: 3, 4 
Gebed 
Kinderkerk 
Zingen:   Opwekking 717  
Schriftlezing:  Handelingen 3: 1 – 10   
Zingen:   Gezang 189: 1, 5  
Preek over Handelingen 3: 6 
Zingen:   LB 705: 1, 2, 4  
De Tien Woorden (Ex. 20) 
Zingen:   Opwekking 640 
Dankzegging en voorbede 
Collecte 
Zingen:   Gezang in canon (x2) 
Zegen  
 
 
Psalm 43 
3 
O Here God, kom mij bevrijden, 
zend mij uw waarheid en uw licht 
die naar uw heilge berg mij leiden, 
waar Gij mij woning wilt bereiden. 
Geef dat ik door U opgericht 
kom voor uw aangezicht. 

4 
Dan ga ik op tot uw altaren, 
tot U, o bron van zaligheid. 
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren 
en dankbaar ruisen alle snaren 
voor U die al mijn vreugde zijt 
en eindloos mij verblijdt. 

 
 
Opwekking  717 

 
Gezang 189 
1 
Hoe zal ik Hem bezingen 
en loven in mijn lied, 
die boven alle dingen 
troont in zijn rijksgebied? 
Gods Geest wil ons verlichten, 
de fakkel van het Woord 
zal klaar ons onderrichten, 
hoe Hem de lof bekoort. 

5 
Blijf zo uw Heer gedenken, 
o duurgekochte kerk, 
dan zal Hij u steeds schenken 
om moedig, vroom en sterk, 
ja, vrolijk 't kruis te dragen 
als Christus' onderdaan 
en op de dag der dagen 
zijn troonzaal in te gaan. 

 
 

1. 
Stil mijn ziel wees stil, 
 en wees niet bang 
 voor de onzekerheid van morgen. 
 God omgeeft je steeds 
 Hij is er bij, 
 in je beproevingen en zorgen. 
 
 God U bent mijn God 
 en ik vertrouw op U 
 en zal niet wankelen 
 Vredevorst vernieuw een 
 vaste geest binnen in mij 
 die rust in U alleen 
 

2. 
Stil mijn ziel wees stil 
en dwaal niet af  
dwars door het dal zal Hij je leiden 
stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild tegen de pijlen van 
verleiding 
 
God U bent mijn God... 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wankelen 
Vredevorst vernieuw een 
vaste geest binnen in mij 
die rust in U alleen 
 

3. 
Stil mijn ziel wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft 
wacht wacht op de Heer 
de zwartste nacht  
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt 
 
  
God U bent mijn God... 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wankelen                           2x 
Vredevorst vernieuw een                     
vaste geest binnen in mij 
die rust in U alleen 
 
Ik rust in U alleen. 
 



LB 705 
1 Ere zij aan God, de Vader, 
  ere zij aan God, de Zoon, 
  eer de Heilige Geest, de Trooster, 
  de Drieeenge in zijn troon. 
  Halleluja, halleluja, 
  de Drieeenge in zijn troon! 

2 Ere zij aan Hem, wiens liefde 
  ons van alle smet bevrijdt, 
  eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
  koningen in heerlijkheid. 
  Halleluja, halleluja, 
  ere zij het Lam gewijd. 

4 Halleluja, lof, aanbidding 
  brengen engelen U ter eer, 
  heerlijkheid en kracht en machten 
  legt uw schepping voor U neer. 
  Halleluja, halleluja, 
  lof zij U, der heren Heer! 

 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
Gezang 239 
 
 
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God 
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. 
‘k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij. 



 

Middagdienst    Voorganger: Ds. A.S. de Vries    
     Het Schriftgedeelte wordt gelezen door Floris v.d. Ven 
 
 
Votum en Zegengroet 
Zingen:   Vul uw huis met glorie 
     Wij hebben U lief 
Gebed 
Zingen:   Ik zal er zijn 
Preek 
Bijbellezingen:  Johannes 20: 26-29  

Marcus 9, 21-23  
Zingen:   No longer slaves  
Gebed 
Geloofsbelijdenis: Opwekking 347 
Collecte 
Zingen:   Hoe groot zijt gij 
Zegen 

 

Opwekking 815 : Vul dit huis met uw glorie. 
 
Band 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid. 
Want alles is door U en alles is tot U, openbaar 
aan Uw heerlijkheid. 
 
Allen 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid. 
Want alles is door U en alles is tot U, openbaar 
aan Uw heerlijkheid. 
 
Heilig, heilig, heilig is de Heer. 
Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer. 
 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid. 
Want alles is door U en alles is tot U, openbaar 
aan Uw heerlijkheid. 
 
Heilig, heilig, heilig is de Heer. 
Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer. 
Tussenspel  
Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer. 
 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid. 
Want alles is door U en alles is tot U, openbaar 
aan Uw heerlijkheid. 
 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid. 
Want alles is door U en alles is tot U, openbaar 
aan Uw heerlijkheid. 

Opwekking 817 : Wij hebben u lief! 
 
Heer Jezus, hier zijn wij 
in Uw aanwezigheid. 
U bent de waarheid die ieder hart bevrijdt. 
U bent de liefde die alle angst verdrijft. 
 
Heer Jezus, hier en nu 
vertrouwen wij op U. 
U bent de waarheid die ieder hart bevrijdt. 
U bent de liefde die alle angst verdrijft. 
 
Here Jezus, wij roepen U aan, 
onze Redder. 
Wij hebben U lief! 
Wij hebben U lief! 
 
Refrein 2x 
Here Jezus, wij roepen U aan, 
onze Redder. 
Wij hebben U lief! 
Wij hebben U lief! 
Hoogste Koning, ons lied is voor U. 
Heel ons hart zingt; 
wij hebben U lief! (5x) 

Opwekking : Ik zal er zijn 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

 



 
Opwekking 794 : No longer slaves 

Band 
You unravel me with a melody 
You surround me with a song 
Of deliverance from my enemies  
'Til all my fears are gone. 
 
I'm no longer a slave to fear 
I am a child of God 
I'm no longer a slave to fear 
I am a child of God 
 
From my mother's womb 
You have chosen me 
Love has called my name 
I've been born again Into your family 
Your blood flows through my veins. 
 
I'm no longer a slave to fear 
I am a child of God 
I'm no longer a slave to fear 
I am a child of God 
 
I'm no longer a slave to fear 
I am a child of God 
I'm no longer a slave to fear 
I am a child of God 
 
Allen 
oh oh  oh oh  
oh oh  oh oh  
 
Bridge: 
You split the sea so I could walk right through it. 
My fears are drowned in perfect love. 
You rescued me and I will stand and sing. 
I am a child of God. 
 
You split the sea so I could walk right through it. 
You drowned my fears in perfect love. 
You rescued me and I will stand and sing. 
I am a child of God. 
I am a child of God. 
 
I am a child of God. 
I am a child of God. 
I am a child of God. 
I am a child of God. 
 
I'm no longer a slave to fear 
I am a child of God 
I'm no longer a slave to fear 
I am a child of God 
 

Opwekking 347  
 
Ik geloof in God de Vader 
Schepper, die de schepping draagt 
In Zijn Zoon, in Christus Jezus 
die, geboren uit een maagd 
aan het kruis de wereld redde 
onze zonden op zich nam 
Opgestaan en opgevaren 
troont Hij aan Gods rechterhand 
 
Jezus, Hij is Heer 
Hij is Heer 
Naam aller Namen, naam aller Namen 
 
Ik geloof in God de Trooster 
gaven van de Hei'lge Geest 
die Gods Woord aan ons bevestigd, 
gaat en predikt en geneest 
Als Hij komt met macht en luister 
zal de mensheid voor Hem staan 
dan zal elke knie zich buigen, 
elke tong belijdt Zijn Naam 
 
Jezus, U bent Heer 
U bent Heer 
Naam aller namen, naam aller namen. 

Hoe groot zijt gij 

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:  
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! 

 

https://www.definitions.net/definition/unravel
https://www.definitions.net/definition/surround
https://www.definitions.net/definition/deliverance
https://www.definitions.net/definition/enemies
https://www.definitions.net/definition/fears
https://www.definitions.net/definition/longer
https://www.definitions.net/definition/slave
https://www.definitions.net/definition/child
https://www.definitions.net/definition/longer
https://www.definitions.net/definition/slave
https://www.definitions.net/definition/child
https://www.definitions.net/definition/chosen
https://www.definitions.net/definition/called
https://www.definitions.net/definition/blood
https://www.definitions.net/definition/through
https://www.definitions.net/definition/longer
https://www.definitions.net/definition/slave
https://www.definitions.net/definition/child
https://www.definitions.net/definition/longer
https://www.definitions.net/definition/slave
https://www.definitions.net/definition/child
https://www.definitions.net/definition/longer
https://www.definitions.net/definition/slave
https://www.definitions.net/definition/child
https://www.definitions.net/definition/longer
https://www.definitions.net/definition/slave
https://www.definitions.net/definition/child
https://www.definitions.net/definition/split
https://www.definitions.net/definition/could
https://www.definitions.net/definition/right
https://www.definitions.net/definition/fears
https://www.definitions.net/definition/drowned
https://www.definitions.net/definition/perfect
https://www.definitions.net/definition/rescued
https://www.definitions.net/definition/stand
https://www.definitions.net/definition/child
https://www.definitions.net/definition/split
https://www.definitions.net/definition/could
https://www.definitions.net/definition/right
https://www.definitions.net/definition/drowned
https://www.definitions.net/definition/fears
https://www.definitions.net/definition/perfect
https://www.definitions.net/definition/rescued
https://www.definitions.net/definition/stand
https://www.definitions.net/definition/child
https://www.definitions.net/definition/child
https://www.definitions.net/definition/child
https://www.definitions.net/definition/child
https://www.definitions.net/definition/child
https://www.definitions.net/definition/child
https://www.definitions.net/definition/longer
https://www.definitions.net/definition/slave
https://www.definitions.net/definition/child
https://www.definitions.net/definition/longer
https://www.definitions.net/definition/slave
https://www.definitions.net/definition/child

