
CGKv Nijmegen 

14 juni 2020, 9:30 

Welkom, mededelingen 

Stil gebed 

Votum en groet 

Lied: Opwekking 770 

1. 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’. 

2. 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. 

3. 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. 

Refrein: 

‘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’. 

4. 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. 

Refrein 

Uitleg voor de kinderen 

Lied: LB 218: 1, 2 en 4 

1. Dank U voor deze nieuwe morgen,

dank U voor elke nieuwe dag. 

Dank U dat in Uw open armen 

ieder komen mag. 

2. Dank U dat wij hier samen zingen,

dank U dat wij hier mogen zijn. 

Dank U voor alle goede dingen 

ook al zijn ze klein. 

4. Dank U dat u ons steeds wil sterken,

dank u dat u ons mensen kent. 

Dank u dat u wilt laten merken, 

dat U bij ons bent. 

De geboden van de Here God 

Gebed 

Lezing: II Korinthe 4:7-15 

Lied: Psalm 95: 1 

1. Steekt nu voor God de loftrompet,

Hem die ons in de vrijheid zet. 

Komt voor zijn aanschijn met verblijden. 

Brengt Hem de dank van al wat leeft, 

Hem, die ons heil gegrondvest heeft. 

Viert Hem, de koning der getijden. 

Verkondiging 



Lied: Psalm 89: 1 en 7 

1. Ik zal zo lang ik leef

bezingen in mijn lied 

des Heeren milde gunst,  

het werk aan ons geschied. 

Mijn mond verkondigt, Heer, 

aan komende geslachten 

hoe Gij uw trouw betoont  

aan hen die U verwachten. 

Uw goedertierenheid  

rijst op en gaat zich welven, 

een altijd veilig huis,  

vast als de hemel zelve. 

7. Hoe zalig is het volk

dat U de lofzang zingt, 

dat uitbreekt in gejuich  

als de bazuin weerklinkt. 

Uw lichtend aangezicht  

zal altijd hen geleiden. 

Zij zullen in uw naam  

zich dag aan dag verblijden, 

zij gaan in vrede voort,  

zij wand’len voor uw ogen, 

want uw rechtvaardigheid  

zal hen voorgoed verhogen.

Inleiding bij het doen van belijdenis 

Lied: Psalmen voor Nu 16 

1. Mijn God, ik kom naar u. Dan ben ik veilig;

ik heb het u gezegd, en blijf het zeggen: 

ik heb u nodig, Heer.  

De rest is overbodig 

2. De mensen hebben andere idolen

en wringen zich voor hen in honderd bochten, 

maar ik zal dat nooit doen.  

En zelfs hun naam niet noemen. 

3. Mijn God, u vult mijn bord. U vult mijn beker:

U hebt iets moois bedacht, en straks is het van 

mij. 

U houdt mijn hele leven in uw handen 

en ik kom goed terecht, want dat hebt u gezegd. 

4. De hele nacht lig ik aan God te denken;

ik voel dat hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust. 

Dan word ik blij, en zeker van mijn redding: 

ik leef, ik leef naast God. Ik val niet uit zijn hand. 

5. Want u zult mij niet zomaar laten sterven;

ik hoef niet naar het graf. Want u laat mij niet los. 

U wilt mij leren waar ik u moet zoeken: 

heel dicht bij u, mijn God, zal ik gelukkig zijn. 

Lied: LB 939: 1 

1. Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,

stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij. 

Door golven heen, door storm en nacht, 

leidt mij Uw hand, U blijft nabij. 

Uw vrede diep, Uw liefde groot, 

verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. 

Mijn vaste rots, mijn fundament, 

U bent de grond waarop ik sta. 

Gebed 

Toelichting bij de collecte 

Lied: Opwekking 54 

(tekst: Psalm 117, NBG ‘51) 

Looft de Here, alle gij volken, 

prijst Hem, alle gij natiën; 

want zijn goedertierenheid is machtig over ons, 

en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. 

Halleluja. 

Zegen 


