
Weidezangdienst 27 september 
 
Opwekking 595   Licht van de wereld 
 
Licht van de wereld U scheen in mijn duisternis, 
nu mag ik zien wie U bent. 
Liefde die maakt dat ik U wil kennen Heer, 
bij U wil zijn elk moment. 
 
Refrein: 
Voor U wil ik mij buigen, 
U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig,  
heilig en rechtvaardig  
U bent zo geweldig goed voor mij! 
 
Hemelse Heer,  
U, die hoog en verheven bent, 
Koning vol glorie en macht, 
bent als een kind naar de wereld gekomen, 
legde Uw heerlijkheid af. 
 
En nooit besef, ik hoe U leed, 
de pijn die al mijn zonde deed. 
En nooit besef, ik hoe U leed, 
de pijn die al mijn zonde deed. 



Refrein: 
Voor U wil ik mij buigen, 
U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig,  
heilig en rechtvaardig  
U bent zo geweldig goed voor mij! 
 
 

Welkom 
 
 

Opwekking 599   Kom tot de Vader 
 
Nog voordat je bestond, 
Kende Hij je naam. 
Hij zag je elk moment, 
En telde elke traan. 
Omdat Hij van je hield, 
Gaf Hij zijn eigen Zoon. 
Hij wacht alleen nog maar 
Totdat je komt 
 
 
 
 
 



En wat je nu ook doet, 
Zijn liefde blijft bestaan 
Ook niets wat jij ooit deed 
Verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, 
Gaf Hij zijn eigen Zoon 
En nu is alles klaar wanneer jij komt 
 
Kom tot de Vader, 
Kom zoals je bent 
Heel je hart, al je pijn 
Is bij Hem bekend 
De liefde die Hij geeft, 
De woorden die Hij spreekt 
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt 
 
En wat je nu ook doet 
Zijn liefde blijft bestaan 
Want niets wat jij ooit deed 
Verandert daar iets aan 
Omdat Hij van je houdt 
Gaf Hij zijn eigen Zoon 
En nu is alles klaar wanneer jij komt 
 
 
 



Kom tot de Vader, 
Kom zoals je bent 
Heel je hart, al je pijn 
Is bij Hem bekend 
De liefde die Hij geeft, 
De woorden die Hij spreekt 
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt 
 
Kom tot de Vader, 
Kom zoals je bent 
Heel je hart, al je pijn 
Is bij Hem bekend 
De liefde die Hij geeft, 
De woorden die Hij spreekt 
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt 
De liefde die hij geeft, 
De woorden die hij spreekt. 
Hij wacht alleen nog maar 
Totdat je komt. 
 
 

Bidden 
 
 
 
 
 
 



Opwekking 770   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 
 
'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' 
 
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 
 
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 
 



'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' 
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn' 
 
 

Lezen   2 Timoteus 2: 8-13 
 
8 Houd Jezus Christus in gedachten, uit het nageslacht 
van David, die uit de dood is opgewekt. Dit heb ik 
verkondigd, 9 daarom heb ik veel te verduren en ben ik 
zelfs als een misdadiger gevangengezet. Maar het 
woord van God laat zich niet gevangenzetten; 10 
daarom verdraag ik alles omwille van de uitverkorenen, 
opdat ook zij in Christus Jezus gered worden en 
eeuwige luister ontvangen. 
11 Deze boodschap is betrouwbaar: 
Als wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem 
leven; 
12 als wij volharden, zullen we ook met hem heersen; 
als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen; 
13 als wij hem ontrouw zijn, blijft hij ons trouw, want 
zichzelf verloochenen kan hij niet. 
 
 
 
 



Zingen   Psalm 102: 1, 6, 13 Liedboek 
 
Heer, hoor mijn gebed, laat blijken 
dat mijn klachten U bereiken. 
Hul U niet in duisternis 
nu 't mij bang te moede is. 
Luister, luister naar mijn klagen, 
want ik roep U alle dagen. 
Hoor mij, Heer, wil antwoord geven, 
help mij haastig, red mijn leven. 
 

Gij, Heer, troont te allen tijde, 
steeds zal men uw naam belijden 
van geslachte tot geslacht. 
Gij zult opstaan in uw kracht. 
Gij zult ons verlossing schenken, 
Sion eindelijk gedenken. 
Tijd is 't voor uw grote daden, 
eind'lijk tijd voor uw genade. 
 

Gij, dezelfde, gist'ren, heden, 
zult de toekomst tegentreden, 
zult dezelfde zijn altijd, 
eindeloos in majesteit. 
Zo zult Gij uw trouw betonen, 
ja, uw volk zal veilig wonen. 
En de komende geslachten 
zal altoos uw vrede wachten.  



Overdenking 
 
Liedboek 885   Groot is uw trouw, o Heer 
 

Groot is uw trouw, o Heer mijn God en Vader 
Er is geen schaduw van omkeer bij U 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu 
 

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond 
 

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt 
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
 

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond 
 
 
 
 
 



Zingen   Psalm 138: 1, 4 Liedboek 
 
U loof ik, Heer, met hart en ziel  
in eerbied kniel ik voor U neder 
Ja, in de tegenwoordigheid 
der goden wijd ik U mijn beden 
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft 
hef ik het hoofd, ik zal U prijzen 
Gij zult, o Heere, wijd en zijd 
Uw heerlijkheid en trouw bewijzen 
Als, ik omringd door tegenspoed 
bezwijken moet, schenkt Gij mij leven 
Wanneer mijn vijand’s toorn ontbrandt 
Uw rechterhand zal redding geven 
De Heer is zo getrouw als sterk 
Hij zal Zijn werk voor mij voleinden 
Verlaat niet wat Uw hand begon 
o Levensbron, wil bijstand zenden 
 

Danken 
 
Zingen   Psalm 42: 1, 4, 6 De Nieuwe Psalmberijming  
 
Als een uitgeputte hinde 
die naar stromend water smacht, 
zo verlang ik U te vinden, 
God, mijn levensbron, mijn kracht. 
Ik heb dorst, mijn hart lijdt pijn: 



Wanneer zal ik bij Hem zijn? 
Wanneer zal ik Hem ontmoeten, 
zal zijn glimlach mij begroeten? 
 
God, mijn ziel is neergebogen, 
diep verdrietig, opgebrand – 
maar ik houd U toch voor ogen 
in dit afgelegen land. 
Watervloed roept watervloed; 
noodweer slaat me tegemoet. 
Radeloos raak ik bedolven 
onder zware, zwarte golven. 
 

Waarom, ziel, zo aangeslagen? 
Waarom boordevol verdriet? 
Hoop op God en laat je dragen. 
Hij vergeet je zeker niet. 
Want de dag komt – heb geduld! –  
dat je Hem aanbidden zult. 
Straks zal ik zijn naam belijden: 
Hij zal mij opnieuw bevrijden. 
 
 
 
 
 
 



Zingen   Liedboek 913 Wat de toekomst brengen moge 
 
Wat de toekomst brengen moge,  
mij geleidt des Heren hand, 
moedig sla ik dus de ogen, 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen, 
Vader wat Gij doet is goed. 
Leer mij slechts het heden dragen, 
met een rustig, kalme moed. 
 

Heer ik wil Uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig Hij die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij Uw wegen duister, 
zie ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al Uw luister, 
als ik in Uw hemel kom. 
 

Laat mij niet mijn lot beslissen: 
zo ik mocht, ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behand’len, 
dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in uwe handen 
en geleid mij als een kind. 



Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen, 
naar het onbekende land. 
 
 

Zegen 
 
 

Zingen   Opwekking 58 Vrede zij u 
 
Vrede zij u, 
vrede zij u, 
gelijk mij de Vader zond, 
zend ik ook u. 
Vrede zij u, 
vrede zij u, 
gelijk mij de Vader zond, 
zend ik ook u. 
 
Blijf in mijn vrede, 
blijf in mij, 
mijn woord moet in u zijn, 
dat maakt u vrij. 
Blijf in mijn vrede, 
blijf in mij, 
mijn woord moet in u zijn, 
dat maakt u vrij. 



 
Ontvangt mijn Geest, 
Heilige Geest, 
Hij zal u leiden, 
weest niet bevreesd. 
Ontvangt mijn Geest, 
Heilige Geest, 
Hij zal u leiden, 
weest niet bevreesd. 
 
 


