
 
 

Liturgie Openluchtdienst zondag 10 juli  

WK 242: Samen in de Naam van Jezus  

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. 

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 erover waakt, 

en de Geest doorbreekt de grenzen 

die door mensen zijn gemaakt. 

Prijs 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 

WK 595: Als je bidt zal Hij je geven 

Als je bidt zal Hij je geven, 

als je klopt aan de deur, zal Hij open doen. 

Als je zoekt dan zul je vinden, halleluja. 

Halleluja, halleluja, halleluja. 

 

Als je Mijn Vader iets wil vragen, 

vraag in Mijn Naam, Ik zal het doen. 

Ik ben met je alle dagen, 

Ik ben dezelfde als toen. 

 

Als je bidt zal Hij je geven, 

als je klopt aan de deur, zal Hij open doen. 

Als je zoekt dan zul je vinden, halleluja. 

Halleluja, halleluja, halleluja. 

WK 432: 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 

Stil gebed 

Votum en groet 

Psalm 77: 5 en 6 

"Zou de HEER Zijn gunstgenoten," 

Dacht ik, "dan altoos verstoten? 

Niet goedgunstig zijn voortaan? 

Nimmer ons meer gadeslaan? 

Zouden Zijn beloftenissen 

Verder haar vervulling missen, 

Vruchtloos worden afgewacht 

Van geslachte tot geslacht?" 



 
 

"Zou God Zijn genâ vergeten? 

Nooit meer van ontferming weten? 

Heeft Hij Zijn barmhartigheên 

Door Zijn gramschap afgesneên?" 

'k Zei daarna; "Dit krenkt mij 't leven; 

Maar God zal verand'ring geven; 

D' Allerhoogste maakt het goed; 

Na het zure geeft Hij 't zoet." 

Wetlezing 

Psalm 32: 3 

'k Bekend', o HEER, 

aan U oprecht mijn zonden; 

'k Verborg geen kwaad, 

dat in mij werd gevonden; 

Maar ik beleed na ernstig overleg, 

Mijn boze daân; Gij naamt die gunstig weg. 

Dies zal tot U een ieder van de vromen, 

In vindenstijd, 

met ootmoed smekend, komen; 

Een zee van ramp 

moog' met haar golven slaan, 

Hoe hoog zij ga, zij raakt hem zelfs niet 

aan. 

Gebed  

Schriftlezing: Jeremia 29: 1-14 

WK Psalm 74: 1, 13 en 14 

Waarom, o God, verstoot U voor altijd 

en brandt uw toorn zo fel in uw mishagen? 

Waarom geeft U ons zoveel leed te dragen? 

Gedenk uw volk, de schapen die U weidt. 

Aanschouw, o Heer, aanschouw toch uw 

verbond. 

Het land is vol geweld in donkre holen. 

Houdt U voor de verdrukte niet verscholen, 

leg hem opnieuw een lofzang in de mond. 

Sta op, o God, beslecht uw eigen zaak. 

Gedenk de smaad van wie U dwaas 

bestrijden 

en het getier dat klinkt van alle zijden. 

Vergeet het niet! Sta op, o God, ontwaak! 

Preek: Jeremia 29: 11 

“Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over 

u koester, spreekt de HEERE. Het zijn 

gedachten van vrede en niet van 

kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te 

geven.” 

Psalm 130: 4 

Hoopt op den HEER, gij vromen; 

Is Israël in nood, 

Er zal verlossing komen; 

Zijn goedheid is zeer groot. 

Hij maakt, op hun gebeden, 

Gans Israël eens vrij 

Van ongerechtigheden; 

Zo doe Hij ook aan mij. 

Gebed 

Psalm 73: 12 en 13 

'k Zal dan gedurig bij U zijn, 

In al mijn noden, angst en pijn; 

U al mijn liefde waardig schatten, 

Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten. 

Gij zult mij leiden door Uw raad, 

O God, mijn heil, mijn toeverlaat; 

En mij, hiertoe door U bereid, 

Opnemen in Uw heerlijkheid. 

Wien heb ik nevens U omhoog? 

Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog, 

Op aarde nevens U toch lusten? 

Niets is er, waar ik in kan rusten. 

Bezwijkt dan ooit, in bitt're smart 

Of bangen nood, mijn vlees en hart, 

Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed 

Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. 

Zegen 

 

 



 
 

WK 471: Wat de toekomst brenge 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 de 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. 

 

 

 

 

 

 

 

WK 356: Ga met God en Hij zal met je zijn 

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. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Bij gevaar, in bange tijden, 

over jou Zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

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. 

 

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. 
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