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Thema: Je bent nergens alleen 
 

Openingslied Heer ik prijs uw grote naam (opw. 430) 

 

Heer, ik prijs uw grote naam. 

Heel mijn hart wil ik U geven. 

Want U bent de weg gegaan 

Die mij redding bracht en leven. 

 

U daalde neer van uw troon 

Om mens te zijn. 

Van de stal naar het kruis 

Droeg U mijn pijn. 

Van het kruis naar het graf. 

Uit het graf weer opgestaan. 

Heer, ik prijs uw grote naam. 

 

Psalm 72: 1, 4, 7 

 

Geef Heer de koning uwe rechten 

en uw gerechtigheid 

aan 's konings zoon, om uwe knechten 

te richten met beleid 

Dan ruist op alle bergen vrede 

heil op der heuvlen top 

Hij zal geweldenaars vertreden 

maar armen richt Hij op. 

 

 

Hij zal de redder zijn der armen, 

hij hoort hun hulpgeschrei. 

Hij is met koninklijk erbarmen 

hun eenzaamheid nabij. 

Hij helpt, met hun bestaan bewon, 



die zijn in vrees verward. 

Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 

Hij draagt hen in zijn hart. 

 

Laat ons de grote naam bezingen, 

van Hem die Israël leidt, 

want Hij alleen doet grote dingen, 

Zijn roem vervull' de tijd. 

Looft God de Heer, Hij openbaarde, 

Zijn wonderen, Zijn eer. 

Zijn heerlijkheid vervult de aarde. 

Ja, amen, looft de Heer.  

 

 

votum en groet 

 

gebed 
 

gezang 231: 1, 4 

Wij knielen voor uw zetel neer, 

wij, Heer, en al uw leden, 

en eren U als onze Heer 

met lied'ren en gebeden. 

Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, 

voor U, o Godsgetuige, 

o eerstgeboren' uit de dood, 

zich diep eerbiedig buige!  

 

Hoe ras of traag de tijd verdwijnt, 

die dag zal zeker komen. 

Het licht, dat aan de kim verschijnt, 

wordt reeds van ver vernomen. 

Ja, halleluja, ja Hij komt! 

Juicht, mensen, eng'len, samen, 

juicht met een vreugd, die 't al verstomt, 

juicht allen! Amen, amen!  

 

 

Exodus 20 
De HEER droeg Mozes op het volgende tegen de Israëlieten te zeggen: ‘Jullie zijn er 

getuige van geweest dat ik vanuit de hemel tot jullie heb gesproken. Je mag daarom 

geen goden van zilver of goud maken om die naast mij te vereren. Maak voor mij een 

altaar van aarde, en slacht daarop je schapen, geiten en runderen voor de brandoffers 

en vredeoffers. Op elke plaats waar ik mijn naam wil laten noemen, zal ik naar jullie 

toe komen en je zegenen. 



 

 

Handelingen 1: 6-11 
Toen vroegen de apostelen aan Jezus: ‘Heer, is dat dan het moment waarop u koning 

van Israël zult worden?’ Jezus antwoordde: ‘Jullie hoeven niet te weten wanneer dat 

zal gebeuren. Dat weet alleen mijn Vader. Maar jullie zullen kracht krijgen van de 

heilige Geest. En daarna moeten jullie overal in Jeruzalem over mij vertellen. En in 

heel Judea en Samaria, en overal op aarde.’ Toen Jezus dat gezegd had, zagen de 

apostelen hem naar de hemel gaan. Een wolk nam hem mee, zodat ze hem niet meer 

konden zien. Terwijl de apostelen nog omhoog stonden te kijken, waren er opeens 

twee engelen bij hen. Ze hadden witte kleren aan. Ze zeiden: ‘Mannen uit Galilea, 

jullie moeten niet naar de lucht blijven kijken. Jezus is naar de hemel gegaan, maar 

hij zal terugkomen op de wolken.’  

 

 

lied 663: 1, 2 

 

Al heeft Hij ons verlaten, 

Hij laat ons nooit alleen. 

Wat wij in Hem bezaten 

is altijd om ons heen 

als zonlicht om de bloemen 

een moeder om haar kind. 

Teveel om op te noemen 

zijn wij door Hem bemind. 

 

Al is Hij opgenomen, 

houd in herinnering, 

dat Hij terug zal komen, 

zoals Hij van ons ging. 

Wij leven van vertrouwen, 

dat wij zijn majesteit 

van oog tot oog aanschouwen 

in alle eeuwigheid.  

 

 

Preek op Venebulten 
 

opwekking 770, ik zal er zijn 

 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam 

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan 

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim 

Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn' 



Een boog in de wolken als teken van trouw 

Staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou 

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet 

Ben ik bij U veilig, U die mij ziet 

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij 

Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn' 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed 

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet 

Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam 

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan 

O Naam aller namen, aan U alle eer 

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer 

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn 

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn 

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij 

Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn' 

Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn' 

 

gebed 

 

Daniel Loohues 

Als de liefde mar blef winnen 

 

Zolang de oostenwind blef weijen 

Zullen de blaadern blieben vallen 

Zolang de boer zal blieben zeijen 

Zal de meulen blieben dreijen 

Zolang de zunne mar blef schienen 

Kommen bloemen uut de knop 

En as de kippen blieben leggen 

Kommen der kuukens uut de dop 

 

Zolang het vuur zal blieben branden 

Schieten vonken naor de sterren 

Zolang de zee rolt op de stranden 

En der wark komp uut de handen 

Zolang de kinder blieben zingen 

En alles giet zoals het moet 



En as de liefde mar blef winnen 

Komp ‘t allemaol wel goed 

 

Zolang de lente maar blef kommen 

En dan de zomer en dan de herfst 

En as de winter maar blef dromen 

Van neije blaadern aan de bomen 

Zolang de maon gewoon blef zörgen 

Veur zilv’ren licht en eb en vloed 

En as de liefde mar blef winnen 

Komp ‘t allemaol wel goed  

 

 

Mijn verlosser leeft (opw. 554) 
Ik weet hij heeft mij gered 

Mij in de vrijheid gezet 

Ik geloof 

Ik geloof 

Hij droeg mijn pijn en mij schuld 

Heeft mij met liefde gevuld 

Ik geloof 

Ik geloof 

'K hef een banier op 

Mij heer stond op uit het graf 

Mijn verlosser leeft 

Mijn verlosser leeft 

Mijn verlosser leeft 

Mijn verlosser leeft 

Mijn verlosser leeft 

Mijn verlosser leeft 

Mijn verlosser leeft 

U draagt mijn pijn en mijn lasten 

En richt mij op 

Om dansend op de berg te zien 

Dat u weer komen zal 

Mijn verlosser leeft  

 

zegen 


