
Liturgie bij de tentdienst van 27  juni 1999. 
     Voorganger: W. Gugler 

   Muzikale medewerking; combo bestaande uit: 

       A. Peereboom, K.E. Peereboom, J.C. Boes. 

 

 

Openingslied: Waar je woont op deze wereld: 2,3 Wijze: welk een vriend… 

 

2.  Waar je woont op deze wereld 

Tussen bloemen of beton 

Tussen twijfel, tussen hopen 

Samen zoeken naar de bron 

Doe maar mee aan deze viering 

Samen kerk-zijn deze dag. 

Zo elkaar hier te ontmoeten 

Dat is wat van God ook mag. 

3.  Waar je woont op deze wereld 

Tussen bloemen of beton 

Elke dag is er nieuw leven 

Elke dag een nieuwe zon 

Elke dag een nieuwe kans ook 

Om opnieuw op weg te gaan 

En te zoeken naar het wonder 

Van de Heer in ons bestaan 

 

Mededelingen en welkom. 

 

Votum en groet. 

 

Lied: Eens zocht ik naar aardse vreugde, Jeugd in aktie nr. 35: 1,2,3 

 

1. Eens zocht ik naar aardse vreugde 

Zonder dat ik vrede vond 

Eenzaam ging ik door het leven  

Tot ik Jezus’ stem verstond 

En die sprak van rust en blijdschap 

Die je hart vervullen gaat 

Als je eenmaal gaat tot Jezus, 

Die je nooit alleen meer laat. 

2. Nu vertel ik Hem mijn zorgen, 

‘k Weet dat Hij mijn woorden hoor, 

En Hij schenkt mij troost en vrede, 

Door Zijn Geest en Zijn Woord. 

Als ik blij ben of verdrietig, 

Als ik zorgen heb of pijn, 

Breng ik deze bij de Heiland, 

Die mij steeds tot steun wil zijn.

 

 

3. Wil je Hem niet leren kennen, 

 Die betaalde voor je schuld? 

 Laat de Heer niet langer wachten, 

 Luister naar die zachte stem, 

 En aan jouw hart ook blijft kloppen 

 Met een eindeloos geduld! 

 Die je nodigt om te komen, 

 Geef je hart nu ook aan Hem. 

 

Gebed. 

 

Lezing: psalm 42: 2 - 4 

 



Lied: Komt laat ons vrolijk zingen, Youth 4 Christ nr. 114: 1,2,3. 

 

1. Komt, laat ons vrolijk zingen 

tot God die alles schiep 

Die bloemen, vissen, vogels 

uit niets tot leven riep. 

Met nevels als een sluier 

de groene aarde tooit, 

Zijn dauw als vreugde parels 

over de velden strooit.  

2. Die heuvels schiepen dalen, 

Waar Hij de aard’ betrad, 

Die zon en maan en sterren 

Tot licht gaf op ons pad. 

Looft Hem dan die mensen  

Tot vreugd’ geschapen heeft, 

En die ons onze schulden 

Om Jezus’ wil vergeeft.

 

3. O, God die ons in Christus 

Een machtig Vader zijt 

Verlos ons van het kwade, 

Nu en in eeuwigheid. 

Leer ons als kind’ren leven, 

En spelen in uw hof, 

En met de eng’len zingen, 

Uw glorie en uw lof.

 

Thema: Waar is God?! 

 

Lied: Onze Vader Wijze: I am sailing 

 

1. Onze vader, onze Vader, 

Ging jouw Naam maar in het rond 

Als een lopend vuur van liefde, 

Morgenlicht en warmtebron. 

2. Werd Jouw Rijk van recht en vrede 

Door de mensen maar aanvaard, 

Dan werd zelfs de wreedste natie 

Tot een hemel hier op aard. 

 

3. Laat niet af van deze wereld 

Geef het brood van alledag, 

Dat wij delen met elkander 

Zonder baat of winstbejag.

 

Gebeden. 

 

Collecte. 

 

Slotlied: Vrede voor jou,Youth 4 Christ nr. 183: 1,2. 

 

1. Vrede voor jou, hierheen gekomen, 

Zoekend met ons om mens te zijn. 

Jij maar alleen, jij met je vrienden, 

Jij met je last, verborgen pijn. 

Vrede, genade, God om je heen, 

Vergeving, nieuwe moed 

voor jou en iedereen. 

2. Niemand komt hier, vrij van het kwade, 

Niemand komt hier straks weer vrijuit. 

Niemand teveel, niemand te weinig, 

Niemand te groot, geen een te klein. 

Dit wordt verbeeld in woord en gebaar, 

Tot ooit en overal, 

wij leven van elkaar.

 

Zegen. 


