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Sporen naar je Schepper: 

God leren kennen uit de schepping? 

 

 

 

  

Voorganger: Ds. W. Gugler, hervormd predikant te Putten 
Begeleiding: Marker Brass Ensemble 

 Forever Young (Volendam) 
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Welkom 

Gezang 320: 1,3,4 

 

 
3. 

God wil aan ons telkens weer tonen 

dat Hij genadig is en trouw. 

Dat Hij met ons samen wil wonen, 

geeft ons de moed voor dit gebouw. 

Maar niet met steen en hout alleen 

is ’t grote werk gedaan. 

’t Zal om onszelve gaan. 

4.  

De Heilge Geest geeft taal en teken. 

Christus deelt al zijn gaven uit. 

De Vader zelf wil tot ons spreken 

en elk verstaat wat het beduidt. 

Wees ons nabij en maak ons vrij 

in dit uw heiligdom. 

Kom, Here Jezus, kom! 

 

Bemoediging & groet 

Intro thema: 
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Forever Young 

God is Geest 

God is Geest en door Zijn Geest 
Kan Hij contact met jou maken 
Jij hebt een lichaam maar ook een geest 
En Zijn geest kan jouw geest raken 
Open je hart en wees stil 
Als je God ontmoeten wil 
Sluit je ogen en richt je op Hem 
En als je luistert dan hoor je Zijn stem 
Die zegt: Hé jij daar, jij bent Mijn kind”. 
“Weet je wel hoe lief ik jou vindt”? 

Here I am Lord 

I, the Lord of sea and sky,  
I have heard my people cry 
all who dwell in dark and sin,  
My hand will save. 
I who made the stars and night,  
I will make their darkness bright 
Who will bear my light to them? 
Who' m shall I send? 

Ik, de Heer van zee en lucht,  
ik aanhoorde het gezucht: 
Zij die gaan door duisternis,  
worden gered. 
Ik de Heer van het heelal,  
die met luister komen zal. 
Wie brengt mijn licht tot hen? 

Wie zal er gaan? 

Refrein: 
Here I am Lord, is it I Lord? 
I have heard you calling in the night 
I will go Lord, if You lead me 
I will hold Your people in my heart. 

 
Hier ben ik, Heer. Riep Gij mij, Heer? 
Ik hoorde Uw roepen in de nacht. 
Ik zal gaan Heer, waar Gij mij zendt Heer. 
Ik houd U volk gesloten in mijn hart. 

I the Lord of snow and rain,  
I have borne my peoples pain 
I have wept  for love of them, they 
turn away 
But I will break their hearts of stone, 
give them hearts for love alone. 
I will speak my word to them,  
who' m shall I send? 

Ik, de Heer van zon en sneeuw,  
Ik aanhoorde het geschreeuw: 
heb geleden voor uw heil,  
voelde uw pijn. 
Ik neem hun hart van steen,  
geef hun een hart voor liefde alleen, 
Wie verkondigt Mijn bestaan, 
wie zal er gaan? 

I the Lord of wind and flame,  
I will tend the poor and lame 
I will set a feast for them.  
Who' m shall I send? 

Ik, de Heer van wind en vuur. 
Voor de armen en lammen  
richt Ik nu een maaltijd aan. 
Wie zal er gaan? 
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Gebed 

Schriftlezing: Jesaja 40: 25-28 

25Met wie wil je mij vergelijken, zegt de Heilige, 

aan wie ben ik gelijk te stellen? 
26Kijk omhoog: wie heeft dit alles geschapen? 

Hij laat het leger sterren voltallig uitrukken, 

hij roept ze bij hun naam, een voor een; 

door zijn kracht en onmetelijke grootheid 

ontbreekt er niet één. 
27Jakob, waarom zeg je – Israël, waarom beweer je: 

‘Mijn weg blijft voor de HEER verborgen, 

mijn God heeft geen oog voor mijn recht’? 
28Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? 

Een eeuwige God is de HEER, 

schepper van de einden der aarde. 

Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput, 

zijn wijsheid is niet te doorgronden. 

 
Lied 282 (Op Toonhoogte) 

1. O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering 

 de wereld zie die U hebt voortgebracht. 

 Het sterrenlicht, het rollen van de donder, 

 heel dit heelal, dat vol is van uw kracht. 

 Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: ) 2× 

 hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! ) 

2. Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen 

 tot in de dood gegaan is als een Lam, 

 sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen 

 en aan het kruis mijn zonde op zich nam. 

 Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: ) 2× 

 hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! ) 
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3. Als Christus komt met majesteit en luister, 

 brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn. 

 Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen 

 en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij! 

 Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: ) 2× 

 hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! ) 

 

Schriftlezing: Johannes 20: 19-22 

19Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij 

elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de 

Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ 20Na 

deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren 

blij omdat ze de Heer zagen. 21Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! 

Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ 22Na deze 

woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. 

 

Forever Young: Somebody Bigger Than You And I  

Who made the mountains, who made the trees 
Who made the rivers flow to the sea 
And who hung the moon and the stars at night   
Somebody bigger than you and I. 

Who made the flowers to bloom in the spring 
Who write the songs for the robins to sing 
And who sends the rain when the earth is dry 
Somebody bigger than you ou ou ou ou and I. 
Somebody bigger than you and I.    

He lights the way when the road is long 
And He keeps you company 
With love to guide you 
He walks beside you 
Just like He walks with me  oh 

When I am weary , filled with despair 
Who gives me courage to go from there 
And who give me faith  that will never  never  die 
Somebody bigger than you ou ou ou and I.  
Somebody bigger than you ou and I.    
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Forever Young: And I believe 

When I see the sunrise in the morning  
When I feel the wind blow across my face 
When I hear the sound of children playing 
I know it’s all part of Gods amazing grace 
 
And I believe that there's a place called Heaven 
And I believe in a place called Calvary 
I believe in a man his name is Jesus 
And I believe that he gave his life for me. 

I was there the day my Mama went to Heaven 
I held her hand as she closed her eyes to sleep 
I felt the power of ten thousand angels 
Take her soul away to be crowned at Jesus feet.  

And I believe that there's a place called Heaven 
And I believe in a place called Calvary 
I believe in a man his name is Jesus 
And I believe that he gave his life for me. 

Preek:  

Lied 118 (OTH) 1. Leid mij, Heer, o machtig Heiland 

 door dit leven aan uw hand. 

 Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, 

 wees mijn gids in ’t barre land. 

 Gij, mijn sterkte, Gij, mijn leider, 

 vul mij met uw Geest steeds meer. 

 vul mij met uw Geest steeds meer. 

 

 2. Laat mij zijn een godsgetuige, 

 sprekend van U meer en meer. 

 Leid mij steeds door uwe liefde,  

 groeiend naar uw beeld, o Heer. 

 Brood des levens, brood des hemels, 

 voed mij dat ik groei naar U. 

 voed mij dat ik groei naar U. 
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 3. Laat mij door uw levend water 

 vloeien als een klare stroom. 

 O, Heer Jezus, ’t wordt steeds later 

 dat uw Geest over allen koom’. 

 Machtig Heiland, mijn Verlosser, 

 kom Heer Jezus in uw kracht.  

 kom Heer Jezus in uw kracht.  

 

Forever Young: We pray for the city 

We open our hearts  
And our lives to You O God.  
Create within us a servant heart   
So that we can show Your love   
 
Where all hope has been lost   
Let Your Spirit bring new life       
To those in need bring prosperity   
Where there's darkness shine Your light   

We pray for the city we live in   
We pray that our sins be forgiven 
Do Your will right here as in heaven  
Father we call on Your name 

 

Gebed  

Collecte 

Slotlied 125 (Op Toonhoogte)  
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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. 
 
 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. 

 

 

Zegen 

 


