
God=Allah=boeddha? Het maakt niet uit in welke god je geloofd 
 
 
Welkom  
 
lezen ps 139 : 1 – 6 
1 Voor de koorleider. een psalm van David,  
HEER,  u doorgrondt mij, u kent mij, 
2 u weet het als ik zit of sta,  
u doorziet van verre mijn gedachten.  
3 Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,  
met al mijn wegen bent u vertrouwd.  
4 Geen woord ligt op mijn tong,  
of u, HEER, kent het ten volle.  
5 U omsluit mij, van achter en van voren,  
u legt uw hand op mij.  
6 Wonderlijk zoals u mij kent,  
het gaat mijn begrip te boven.  
 
Zingen ps 139 : 1 , 6 , 8  
1. HEER, U doorgrondt mij van omhoog, 
mijn hart ligt open voor uw oog. 
U kent mijn zitten en mijn gaan, 
mijn denken zelfs kunt u verstaan. 
Waar ik ook ben, U komt mij tegen, 
U bent vertrouwd met al mijn wegen. 
 
6. Ik loof het wonderbaar beleid 
waarmee U mij hebt toebereid. 
Mijn hart en nieren zijn uw werk, 

ja, alles van mij draagt uw merk. 
U hebt het leven mij gegeven, 
mij in de moederschoot geweven. 
 
8. Hoe rijk zijn uw gedachten, Heer! 
Het overweldigt mij steeds weer: 
Nog meer dan zand in de woestijn, 
zó machtig moet hun aantal zijn. 
Wanneer ik, HERE, zal ontwaken 
mag ik nog uw nabijheid smaken. 

 
 
Votum  Zegen  gebed 
 
Kinderlied ( kinderen mogen hierna naar de kinderbijbelklas) 
 
refr: 
Mijn God is zo groot,zo sterk en zo machtig 
Er's niets dat God niet kan doen  
Er's niets dat God niet kan doen 
 
1. De bergen schiep Hij, rivieren erbij 
De sterren maakte Hij ook 
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo 
machtig 
Er's niets dat God niet kan doen  
  
refr  
 

 
2. Mijn Vader is Hij, Hij maakte mij blij 
Hij zorgt voor jou en voor mij 
Mijn God is zo groot,zo sterk en zo machtig 
Er's niets dat God niet kan doen 
 
refr 
 
3. Heb jij soms verdriet? 't is God die het 
ziet 
Hij legt zijn handen op jou. 
Mijn God is zo groot,zo sterk en zo machtig 
Er is niets dat God niet kan doen 
Er is niets dat God niet kan doen 
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Film staat ook op de website 
 
Preek de lezingen tijdens de preek: 
 Zacharia 8:20-23 
 Marcus 10:42-45 
 
 
Geloofsbelijdenis (samenvatting van de preek) 
 
Zingen Opw 123 Kees Kraayenoord 
 
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 
 
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 
 
Zomer en wintertijd, najaar en voorjaar 
zon maan en sterren in hemelse baan 
tonen zo duid'lijk Uw godd'lijke wijsheid 

Uw grote trouw die zal blijven bestaan 
 
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 
 
Groot is Uw trouw ied're morgen opnieuw 
groot is Uw trouw, U blijft altijd dezelfde 
groot is Uw trouw die zal blijven bestaan 
groot is Uw trouw 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 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij 
betoond. 
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Zingen Opw 474 
 
Niemand is als U, 
niemand die mijn hart vervult zoals U; 
ook al zoek ik heel mijn leven lang door, 
er is niemand zoals U. 
 
Niemand is als U, 
niemand die mijn hart vervult zoals U; 
ook al zoek ik heel mijn leven lang door, 
er is niemand zoals U. 
 
Uw liefde stroomt als een brede rivier, 
genezing komt door uw hand. 
Angstige kinderen schuilen bij U, 
niemand is als U. 
  
Niemand is als U, 

niemand die mijn hart vervult zoals U; 
ook al zoek ik heel mijn leven lang door, 
er is niemand zoals U, 
 
Uw liefde stroomt als een brede rivier, 
genezing komt door uw hand. 
Angstige kinderen schuilen bij U, 
niemand is als U. 
  
Niemand is als U, 
niemand die mijn hart vervult zoals U; 
ook al zoek ik heel mijn leven lang door, 
er is niemand zoals U, 
ook al zoek ik heel mijn leven lang door, 
er is niemand zoals U, 
niemand zoals U. 

 
Gebed 
 
Collecte  
 
Zingen PS 86 : 4 , 2 , 5 
 
4. Leer mij naar uw wil te handlen, 
laat mij in uw waarheid wandlen. 
Voeg geheel mijn hart tezaam 
tot de vrees van uwen naam. 
HEER mijn God, ik zal U loven, 
heffen ’t ganse hart naar boven. 
Ja, uw naam en majesteit 
loof ik tot in eeuwigheid. 
 
2. Ja tot U hef ik mijn leven, 
Gij zijt mild om te vergeven, 
rijk in goedertierenheid 
voor een hart dat tot U schreit. 

HEER, neem mijn gebed ter ore, 
wil mijn luide smeken horen. 
In het bitterste getij 
roep ik en Gij antwoordt mij. 
 
5. Gij zijt groot en zeer verheven, 
Gij doet wondren aan ons leven. 
Gij zijt God, ja Gij alleen, 
goedertieren om ons heen. 
Heer, Gij hebt mij aangenomen, 
mij weer tot het licht doen komen 
uit de diepten van de dood. 
Ja, uw goedheid is zeer groot. 

 

Zegen 


