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*********************************************************************************************************************** 
Bijbellezing: Psalm 16. 
Thema: Er gaat niets boven… 
 
Zingen: 

- Kom Verras Ons – Mozaïek.  

- Zijn Trouw Kleurt De Morgen – Opwekking 711. 

 

Opening/ Gebed 

Zingen: 

- Kinderlied: Ben je groot of ben je klein  

- Mijn Hulp is van U Heer – Opwekking 640. 

- Good Good Father – Chris Tomlin. 

 

Verkondiging met als thema: “ER GAAT NIETS BOVEN…”. 

Zingen: 

- De Heer voor ogen (Psalm 16) – Marcel Koning 

- Hoop op Hem – Psalm Project 146  

 

Collectes kunt u overmaken:  1e coll. Voedselbank Amersfoort. 

                 2e coll. Kerk. 

                  3e coll. Eigen jeugdwerk. 

 

 

- Feest van Genade – Opwekking 810 

 

Zegen. 

 

- Zijn Trouw kleurt de morgen – Opwekking 711 
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BEN JE GROOT OF BEN JE KLEIN 
Ben je groot of ben je klein of ergens tussenin; 
God houdt van jou! 
Ben je dik of ben je dun of ben je blank 
of bruin; 
God houdt van jou! 
 
Hij kent je als je blij bent; 
Hij kent je als je baalt 
Hij kent je als je droevig bent; 
Hij kent je als je straalt. 
Het geeft niet of je knap bent; 
Het geeft niet wat je doet; 
God houdt van jou! 
Hij is vol liefde. 
God houdt van jou! 

DE HEER VOOR OGEN – MARCEL KONING  
‘K zeg tot de Heer, U bent mijn Heer,   
mijn geluk, niemand gaat U te boven. 
‘K zeg tot de Heer, U bent mijn Heer,   
mijn geluk, niemand gaat U te boven. 
Steeds houd ik de Heer voor ogen,  
met Hem aan mijn zijde wankel ik niet. 2x 
 
U wijst mij de weg naar het leven, 
Overvloedige vreugde in Uw nabijheid. 
Voor altijd een lieflijke plek aan Uw zijde. 
 
Daarom verheugt zich mijn hart, en juicht mijn ziel 2x 
Mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. 
 



 
                                                                  (Alle liederen staan afgedrukt) 
 
KOM VERRAS ONS - MOZAIËK 
U ontmoet ons, soms zo onverwachts.   
Als ongrijpbaar vuur dat in ons brandt. 
Vul ons hart en open ons verstand. 
Heilig God, die ons verrast. 
U verwelkomt ons in uw geheim, 
leidt ons rond op onbekend terrein. 
Toon Uzelf en 
laat uw diepste wezen zien. 
 
Refrein: 
Geest van leven, 
toon ons meer en meer van U. 
En vervul ons, 
zoals U alleen dat kunt. 
Geest van waarheid, 
maak nu onze harten nieuw. 
Kom, verras ons. 
Kom, verras ons. 
Met meer van U. 
 
U ontmoet ons, soms zo ongemerkt. 
In ons wachten bent U aan het werk. 
En wij durven U te vragen: Heer, 
openbaar Uzelf steeds meer. 
U verwelkomt ons in uw domein, 
om in uw aanwezigheid te zijn. 
Om uw macht en majesteit, 
opnieuw te zien. 
 
Refrein  
 
U verwelkomt ons in uw geheim, 
Leid ons rond op onbekend terrein. 
Toon uzelf en laat uw diepste wezen zien. 
U verwelkomt ons in uw domein 
Om in uw aanwezigheid te zijn. 
Om uw macht en majesteit opnieuw te zien. 
 
Geest van waarheid, 
maak nu onze harten nieuw. 
Kom, verras ons. 
Kom, verras ons. 
Met meer van U. 
 
Refrein 
 
OPWEKKING 711 
Zijn trouw houdt mensen op de been 
Ze spant zich uit over allen die U vrezen 
En voor U leven 
Ze laat ons nooit een dag alleen 
Ze word al eeuwenlang en overal geprezen 
U hebt Uw trouw bewezen 
 
Zonen en dochters van dezelfde God 
Zing het uit van vreugde 
Want Hij laat ons nooit los! 
 
Refrein: 
Zijn trouw kleurt de morgen 2x 
Zijn trouw kleurt de morgen 
Zijn trouw kleurt de morgen 
Elke dag opnieuw    
 
Uw trouw vult alles wat bestaat 
Ze is een schild voor wie moe is en wie 
bang is 
En voor wie hoop mist 
Het trekt haar aan als een gewaad 
 
Ze beurt Uw mensen op, hun hoop word 
weer verfrist 
Uw trouw word nooit betwist 
Zonen en dochters van dezelfde God 
Zing het uit van vreugde 
Want Hij laat ons nooit los! 
 
Refrein 2x 

 
De hemel, Zo hoog als de hemel 4x 
Zo hoog als de hemel is Uw trouw 
Refrein 2x 
 
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 
 
Refrein: 
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 
 
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 
 
Refrein 2x 
 
GOOD GOOD FATHER – CHRIS TOMLIN 
Oh, I've heard a thousand stories of what 
they think You're like 
But I've heard the tender whisper of love in 
the dead of night 
And You tell me that You're pleased and 
that I'm never alone 
 
Refrein: 
You're a good, good Father 
It's who You are, it's who You are, it's who 
You are 
And I'm loved by You 
It's who I am, it's who I am, it's who I am 
 
Oh, and I've seen many searching for 
answers far and wide 
But I know we're all searching for answers 
only You provide 
'Cause You know just what we need before 
we say a word 
 
Refrein 
 
Because You are perfect in all of Your ways 
You are perfect in all of Your ways 
You are perfect in all of Your ways to us 
You are perfect in all of Your ways 
Oh, You're perfect in all of Your ways 
You are perfect in all of Your ways to us 
 
Oh, it's love so undeniable 
I, I can hardly speak 
Peace so unexplainable 
I, I can hardly think 
As You call me deeper still 
As You call me deeper still 
As You call me deeper still into love, love, 
love 
Refrein 3x  
 
(You're a good, good Father) 

You are perfect in all of Your ways (it's who 
You are, it's who You are, it's who You are) 
(And I'm loved by You) 
You are perfect in all of Your ways (it's who 
I am, it's who I am, it's who I am) 
 
PSALM PROJECT 146 
Ik wil zingen, al mijn dagen, 
Zing mijn ziel zolang je leeft. 
Met de Heer mijn, leven wagen, 
Die mij stem en adem geeft. 
 
Ziel, je bent geboren tot, 
Zingen voor de heer je God. 
Halleluja 2x 
 
Hij die hemel, zee en aarde, 
Zon en maan de sterren schiep. 
Jakobs’ God die, mij bewaarde, 
Toen ik hem om zijn hulp riep. 
 
Hij geeft de verdrukte moed, 
En heeft lief wie zijn wil doet. 
Halleluja 4x 
 
God is koning, al je dagen, 
Hij regeert in eeuwigheid. 
Hoop op hem, Hij zal je dragen, 
Tot het einde van de tijd. 
 
Halleluja 4x 
 
OPWEKKING 810 
Oh zo lief had God de wereld dat Hij zijn 
zoon gaf 
En die in Hem gelooft 
Gaat niet verloren, ontvangt het leven 
Dat nooit meer ophoudt 
Hij gaf zijn zoon aan ons uit liefde 
Om ons te redden, te redden van onszelf 
Dus kijk, de deur staat voor ons open 
God roept ons binnen 
 
Refrein: 
Het is een feest van genade 
Het is een feest 
God roept ons naar huis 
Het is een feest van de Vader 
Dus kom naar huis 
Kom naar huis 
Kom naar huis 
 
Oh zo lief had God de wereld dat Hij zijn 
zoon gaf 
En die in Hem gelooft 
Gaat niet verloren, ontvangt het leven 
Dat nooit meer ophoudt 
Hij gaf zijn zoon aan ons uit liefde 
Om ons te redden, te redden van onszelf 
Dus kijk, de deur staat voor ons open 
God roept ons binnen 
Refrein 2x 
 
Stop met wat je doet 
God de Vader roept 
Hij ziet naar je uit 
Dus kom naar huis, kom naar huis, kom 
naar huis 
Kom naar huis, kom naar huis, Kom naar 
huis 
Refrein  
Het is een feest van genade 
Het is een feest 
God roept ons naar huis 
Het is een feest van de Vader 
 
Dus kom naar huis  2x 
Kom naar huis 
Kom naar huis



 
 


