
Impulsdienst, Thema:  ‘Verborgen aanwezig’       Ds. Leo van der Eijk en Impulsband 
 
Opw.507 't Is goed om U te ontmoeten 
 
't Is goed om U te ontmoeten, 
met uw kinderen U te prijzen. 
U geeft mij vrolijkheid, Heer; 
‘k zing een lied en geef U eer. 
't Is goed om U te ontmoeten, 
met uw kinderen U te prijzen. 
U geeft mij vrolijkheid, Heer; 
‘k zing een lied en geef U eer. 
  
U laat mijn voeten dansen, 
U vult mij met uw lied; 
U geeft mij reden voor een feest, 
een feest. 
  
't Is goed om U te ontmoeten, 
met uw kinderen U te prijzen. 
U geeft mij vrolijkheid, Heer; 
‘k_zing een lied en geef u eer, 
‘k_zing een lied, ‘k_zing een lied 
‘k_zing een lied en geef U eer. 
 
Opw.459 Levend water, verfrissend, vrij  
= Nieuwe Liedboek 337nl 
 
Opw.407 O Heer mijn God  
= Samen Zingen 178 
 
Opw.770 Ik zal er zijn 
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. 
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, 
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. 
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, 
uw naam is Ik ben, en Ik zal er zijn. 
 
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. 
 
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: 
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, 
Slot: 
uw naam is Ik ben, en ik zal er zijn. 

1.  
 

Woord van Welkom 
 
Gebed om zegen en leiding H. Geest 
 
1e Kindermoment 
 
Samen Zingen 292  
Wie maakte de sterren 
 
Bijbellezing Romeinen 1:19-25 
 
Preek 
 
Samen Zingen 197  
Zie ik sterren aan de hemel staan 
 
2e Kindermoment 
 
Gebeden 
 
Collecte, hier tijdens speelt de band:  
 
Opwekking 194 U maakt ons één 
 
U maakt ons één, U bracht ons tezamen, 
Wij eren en aanbidden U. 
U maakt ons één, U bracht ons tezamen, 
Wij eren en aanbidden U. Wordt uw 
wil gedaan, dan bindt ons saam,  
iedereen zal deel zijn van uw gezin. 
 
Opw.125 Heer, ik kom tot U  
= Samen Zingen 132 
 
Slotlied:  
Gezang 476:1,2 en 3  
 
1 Eeuwig Woord, U willen wij bezingen, 
   God uit God en Licht uit Licht; 
   Wijsheid vóór de aanvang aller dingen 
   spelend voor Gods aangezicht; 
   engel Gods uit Isrels oude dagen, 
   Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen, 
   dienaars van Gods hoog bevel, 
   kind der maagd, Immanuël! 
 
2 Lam van God, in eeuwigheid te prijzen, 
   die voor 's werelds zonden boet, 
   uw gekruisigd vlees is waarlijk spijze, 
   waarlijk drank uw heilig bloed. 
   Uit het duister, vreeslijk boven mate 
   riept Gij tot Hem die U had verlaten, 
   maar uw stem breekt door de nacht: 
   Vader, wereld, 't is volbracht. 
 
3 Meester, Heer, uw graf kon U niet houden: 
   heerlijk zijt Gij opgestaan. 
   Die U als verrezene aanschouwden 
   baden U verwonderd aan. 
   Op de berg hebt Gij bevel gegeven, 
   en van d'aarde zegenend verheven 
   zondt Gij op het Pinksterfeest 
   als in storm en vuur uw Geest. 
 
Wegzending en Zegen 
 
Samen Zingen 120 Gaat heen in vrede 
 
Opwekking 507 (als aan het begin van de dienst) 
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