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12 SEPTEMBER 2021 - Startzondag 
 09.30 uur  : Ds.  Anita v.d. Heide-van Klaveren en Ds. Gerrold Olde 
 Ouderl.v.dienst : Mw. A. Terpstra 
 1e collecte  : Diaconie  
 2e collecte  : Onkosten startzondag 
 3e collecte  : Rente en aflossing 
-- m.m.v. Koepelkerkzangers o.l.v. Freddy Veldkamp 
                 Marthe van den Berg, dwarsfluit 
-- thema: van U/ u is de toekomst 
-- lector:    mevr. Tini Trip 
-- gebeden: mevr. Jenneke van Delden- Pelikaan 
--vanmorgen is er ook een samenkomst in `t Beurtschip 
 
Vlak voor de dienst zingen de Koepelkerkzangers:  
1. Samen in de naam van Jezus (Evang. Lied 218/ Joh de Heer 98)  
1 Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot Zijn eer. 
 
2 Heel de wereld moet het weten, 
dat God niet veranderd is. 
En Zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Prijst de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
't Is Uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer 

 
2. Op bergen en in dalen (Joh. de Heer) 
1 Op bergen en in dalen 
en overal is God 
Waar wij ook immer dwalen 
of toeven daar is God 
Waar mijn gedachten zweven 
of stijgen daar is God 
Omlaag en hoog verheven, 
ja, overal is God 
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2 Zijn trouwe Vaderogen 
zien alles van nabij 
Wie steunt op zijn vermogen, 
die dekt en Zegent Hij 
Hij hoort de jonge raven, 
bekleedt met gras het dal, 
heeft voor elk schepsel gaven, 
ja, zorgt voor gans ’t heelal 
 

3 Roem, Christen, aan mijn linker 
en rechterzijd' is God 
Waar 'k machtloos nederzinke 
of bitter lijd', is God 
Waar trouwe vriendenhanden 
niet redden, daar is God 
In dood en doodse banden, 
ja, overal is God 

Welkom/ mededelingen  
  
Zingen: NLB 84: 1, 6 
 
1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 
 

6 Want God onze Heer die ons mild 
bestraalt als zon, beschermt als schild, 
zal in genade ons verhogen. 
Zijn hand onthoudt het goede niet 
aan wie oprecht Hem hulde biedt 
en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 
Heer, die het al in handen houdt, 
welzalig die op U vertrouwt. 

 
Stil gebed, aanvangswoord en groet 
 
Zingen: Evangelische Liedbundel 166: 1 en 4 
 
1 Vader, U loven wij, Gij hebt ons lot in uw handen, 
laat dan uw Geest als een oplaaiend vuur in ons branden, 
stralende zon, 
van onze liefde de bron, 
de toekomst ligt in uw handen. 
 
4 Vader, U loven wij - draag ons door schade en schande, 
dooft onze lamp, laat uw waakvlam dan nog blijven branden; 
Christus, ons licht, 
op wie ons hart is gericht, 
ons leven ligt in uw handen! 
 
Berichten uit de gemeente 
 
Drempel/ kyriegebed  
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Intro van het thema 
 
We luisteren naar het kinderlied: God heeft alle macht  
(aansluitend gaan de kinderen naar de nevendienst ) 
 
Gebed om het licht van de H. Geest 
 
Lezing  Matteus 6:  9- 10  en 28: 16- 20 
Bid daarom als volgt:  Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw 
koninkrijk komen  en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. 
 

16De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, 17en 
toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. 18Jezus kwam op 
hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19Ga dus op weg 
en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en 
de Zoon en de heilige Geest, 20en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat 
ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan 
de voltooiing van deze wereld.’ 
 
De KK-zangers zingen:   
1. Daar ruist langs de wolken (Evangelische Liedbundel 33) 
1 Daar ruist langs de wolken een lief’lijke Naam, 
die hemel en aarde verenigt te zaam. 
Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart, 
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.  
Kent gij, kent gij die naam nog niet? 
Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied! 
 
2 Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard, 
want Hij kwam om zalig te maken op aard;  
zo lief had Hij zondaars dat Hij voor hen stierf, 
genade bij God door zijn zoenbloed verwierf. 
Kent gij, kent gij die Jezus niet, 
die, om ons te redden, de hemel verliet? 
 
3 Eens buigt zich ook alles voor Jezus in ’t stof, 
en d’engelen zingen voortdurend zijn lof. 
O mochten w’om Jezus verheerlijkt eens staan,  
dan hieven wij juichend de jubeltoon aan: 
Jezus, Jezus, uw Naam zij d’eer, 
want Gij zijt der mensen en engelen Heer! 
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2. Groot is uw trouw, o Heer (Evangelische Liedbundel 170)  
1 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. 
 
Refrein:  
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. 
 
2 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. 
Refrein 
 
Verkondiging met stellingen op het scherm 
 
Zingen NLB 868: 1, 2 en 5 
 
1 Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Kom allen saam, 
psalmzing de heilige naam, 
loof al wat ademt de Here. 
 
2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 
5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 
christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen. 
Hart wees gerust, 
Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 
 
Dank- en voorbeden   - Onze Vader 
 



5 
 

De KK-zangers zingen:  
Abba Vader (Evangelische Liedbundel 376: 1 en 2) 
(Kinderen komen terug uit de nevendienst) 
 
1 Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
 

2 Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van u alleen 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d' uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn Heer. 
Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 

 
Collecte- aankondiging   
 
Slotlied NLB 416: 1, 3 en 4  
 
1 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
3 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
 
 
 
 
4 Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn Naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
Uitzending en zegen 
 
Dat we beantwoorden samen met de KK-zangers met het zingen van:  
`Wat de toekomst brengen moge`   
 
1 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! 
 

2 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! 
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3 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 behandelen, 
dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in uwe handen 
en geleid mij als een kind. 

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

 
 


