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    Predikant: ds. Bert van de Bovekamp 
    Pianist: Sjaak Prins 
    m.m.v. combo 
   UITZENDINGSDIENST HILDE LEGEMAAT 
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********************************************************************************************************************************* 
 
LOFPRIJZING EN AANBIDDING 

- Welkom & mededelingen 
Zingen: Opwekking 800: Koning met eer gekroond 

- Stil Gebed, onze Hulp en Groet 
- Kindermoment 

Zingen – Kinderlied: Van A tot Z  
 
LUISTEREN NAAR GOD 

- Woorden voor Onderweg: Mattheüs 5: 13-16  
Zingen: NLB 838: 1, 2  

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest 
- Bijbellezing: Mattheüs 28: 16-20 

Zingen: Psalm 145: 1 en 3 (DNP) 
Verkondiging met als thema: ‘’GETUIGEN: LEERLINGEN ONDERWIJZEN LEERLINGEN’’ 
 
Zingen: Sela: Wij gaan niet zonder U  
 
UITZENDING HILDE LEGEMAAT 

- Hilde vertelt 
- Gebed en zegen 
- Toespraken 

Zingen: Sela - Gods zegen voor jou (staande) 
 
DANK EN GEBED EN UITZENDING 

- Dankgebed – gebeden + Onze Vader 
- Collectemogelijkheden:  1e collecte: Hilde in Zuid-Afrika 

2e collecte: Kerk 
3e collecte: Eigen Jeugdwerk 
 

Zingen: Opwekking 807  
- Uitzending en Zegen 

 
 
  

Overmaken: 
NL 02 ABNA 048 3200 689  
Omschrijving:  
Collecte 11 juli 2021 
 
 
 
 

Van A tot Z 
A van Almachtig 
B van Bevrijder 
C is van Christus, Gezalfde van God 
D is van Dienaar 
E is van Eeuwig 
F van Formeerder, Hij schiep het heelal 
 
G van Gekruisigd 
H is van Hoeksteen 
I van Immanuël, God is met ons 
J is van Jezus 
K is van Koning 
L van Zijn Liefde, die Hij aan mij toont 
 
Refrein: 
Van A tot Z 
Bent U de hoogste Heer 
Alfa, Omega en zoveel meer 
Oneindig groot 
Is ook uw heerschappij 
U bent het einde voor mij 
 
M van Messias 
N is van Ned'rig 
O is van Opstanding 
P van Profeet 
Q van I.Q. onze God is de slimste 
R is van Rots en 
S is van Schild 
 
Refrein 
 
T is van Toevlucht, een veilige haven 
U van Uniek 
Verlosser is V 
W is de Weg 
X voor eXtra bijzonder 
IJ voor IJzersterk 
Z van Zoon van God 
 
Refrein 2x 
 



 

OPWEKKING 800 
Glorie aan de hoogste Heer 
God van licht en kracht 
Engelen brengen Hem de eer 
De aard' bezingt zijn macht 
 
Glorie aan de hoogste Heer 
God van licht en kracht 
Engelen brengen Hem de eer 
De aard' bezingt zijn macht 
 
Waardig, waardig, Jezus is 
waardig 
Eer aan de Mensenzoon 
Groot is 'Ik Ben', aanbid en 
verhoog Hem 
Koning met eer gekroond 
 
Glorie aan de levensvorst 
Heil'ge Zoon van God 
Steeg naar de hemel, met de 
belofte 
Zie, Ik kom spoedig terug 
 
Waardig, waardig, Jezus is 
waardig 
Eer aan de Mensenzoon 
Zij die U eren, buigen zich voor 
U, 
Koning met eer gekroond 
 
Glorie aan de Geest van God 
Trooster aan ons beloofd 
Vul ons met kracht en vuur uit 
de hemel 
Stort uw liefde uit 
 
Waardig, waardig, Jezus is 
waardig 
Eer aan de Mensenzoon 
Groot is 'Ik Ben', aanbid en 
verhoog Hem 
Koning met eer gekroond 
 
Waardig, waardig, Jezus is 
waardig 
Eer aan de Mensenzoon 
Zij die U eren, buigen zich voor 
U, 
Koning met eer gekroond 
 
NLB 838 1 en 2 
O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan Uw Liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde 
zijn, 
het licht der wereld, klaar en 
rein. 
Laat ons Uw Woord bewaren, 
Uw.Waarheid openbaren. 
 
Maak ons volbrengers van dat 
woord, 
getuigen van Uw Vrede, 

dan gaat wie aarzelt met ons 
voort, 
wie afwaalt met ons mede. 
Laat ons getrouw de weg 
begaan 
Tot allen die ons verre staan 
en laat ons zonder vrezen 
de minste willen wezen. 
 
PSALM 145 (DNP) 
Mijn God en koning, ik wil 
toegewijd 
uw naam verhogen tot in 
eeuwigheid. 
Ik breng U dankbaar hulde, 
elke dag; 
ik prijs uw naam zolang ik leven 
mag: 
‘Hij is de lofzang waard! Laat 
heel de aarde 
Hem eren en zijn koningschap 
aanvaarden. 
De HEER is groot, door niets 
wordt Hij gebonden; 
geen mens die ooit zijn 
grootheid kan doorgronden.’ 
 
De mensen loven U de eeuwen 
door. 
Wat U gedaan heeft, prijzen zij 
in koor. 
Zij zeggen dat U 
indrukwekkend bent; 
ook ik maak graag uw 
wonderen bekend. 
Zij zullen vol ontzag uw daden 
roemen; 
ook ik wil uw verhevenheid 
benoemen. 
Laat iedereen uw goedheid luid 
bezingen; 
U bent volmaakt, U doet de 
juiste dingen 
 
WIJ GAAN NIET ZONDER U 
U bent onze God. 
Wij passen in uw plan. 
U kent ons naam voor naam 
en wij zijn uw volk; 
wij willen zonder U 
geen stap meer verder gaan. 
  
Als U niet met ons meegaat 
Heer, 
dan gaan wij niet weg, 
dan blijven wij hier. 
Stel ons gerust, blijf bij ons 
Heer. 
Wij gaan niet zonder U. 
Als U niet met ons meegaat 
Heer, 
dan gaan wij niet; wij blijven 
hier. 
 
U hebt ons bevrijd. 
Wij zijn voor U bestemd, 
al dwalen wij soms af. 

Zeg ons wat U wilt, 
vertel ons wat U denkt; 
dan kennen wij uw hart. 
 
Wees niet bang,    
Als U niet met ons 
ik ga met jullie mee. 
meegaat Heer, 
Wees gerust, 
dan gaan wij niet; 
ik ben om jullie heen. 
wij blijven hier. 
 
OPWEKKING 807 
In mijn twijfels, mijn verdriet 
In mijn falen ontbreekt U niet 
In uw liefde reist U mee 
U bent de rust als het stormt op 
zee. U bent de rust als het 
stormt op zee 
 
In mijn onrust neemt U mijn 
hand. In mijn vragen houdt uw 
Woord stand 
In uw liefde reist U mee 
U bent de rust als het stormt op 
zee. U bent de rust als het 
stormt op zee 
 
Refrein: 
od van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Ik vertrouw op U 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Veilig naar de kust 
(Waar U woont) 4x 
 
Storm en golven vrees ik niet 
In de morgen zing ik mijn lied 
In uw liefde reist U mee 
U bent de rust als het stormt op 
zee. U bent de rust als het 
stormt op zee 
 
Refrein 
 
U schijnt feller, dan de sterren 
Heer, U leidt ons door de storm 
U schijnt feller, dan de sterren 
Heer, U leidt ons door de storm 
U schijnt feller, dan de sterren 
Heer, U leidt ons door de storm 
U schijnt feller, dan de sterren 
Heer, U leidt ons door de storm 
 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Ik vertrouw op U 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Veilig naar de kust 
 
Refrein 2x 
 
 


