
Ontmoetingskerk Bergambacht 
 

Liturgie  
26-06-2022 

 
4de Zondag van de maand 

  



De 4de Zondag  
 
Elke 4de zondag van de maand is er een speciale 
themadienst in de ontmoetingskerk Bergambacht. Het 
hele  jaar door met uitzondering van de maanden juli-
augustus-december vieren wij met elkaar de zondag!  
 
Aanvang 18.30uur in de ontmoetingskerk Bergambacht, 
Hoofdstraat 60.  
 
Volg ons ook via facebook, instagram 
(4dezondagontmoetingskerk) of via de Kerk-app.  
 
Om deze diensten mogelijk te maken kunt een bijdrage 
geven via de collectie met onderstaande QR code:   
 
 

 
 
 
 
 



 
Opening  Jeugdouderling van dienst 
 
Lied: What a beautiful name  
You were the Word at the beginning  
One with God the Lord Most High  
Your hidden glory in creation  
Now revealed in You our Christ 
 
What a beautiful Name it is  
What a beautiful Name it is  
The Name of Jesus Christ my King  
What a beautiful Name it is  
Nothing compares to this  
What a beautiful Name it is  
The Name of Jesus 
 
You didn't want heaven without us  
So Jesus, You brought heaven down  
My sin was great, Your love was greater  
What could separate us now? 
 
What a wonderful Name it is  
What a wonderful Name it is  
The Name of Jesus Christ my King  
What a wonderful Name it is  
Nothing compares to this  
What a wonderful Name it is   )  
The Name of Jesus                     )  2x 



 
Death could not hold You  
The veil tore before You  
You silenced the boast of sin and grave  
The heavens are roaring  
The praise of Your glory  
For You are raised to life again 
 
You have no rival  
You have no equal  
Now and forever, God You reign  
Yours is the kingdom  

Yours is the glory  
Yours is the Name above all names 
 
What a powerful Name it is  
What a powerful Name it is  
The Name of Jesus Christ my King  
What a powerful Name it is  
Nothing can stand against  
What a powerful Name it is T 
he Name of Jesus 
 
You have no rival  
You have no equal  
Now and forever, God You reign  
Yours is kingdom, yours is the glory,                              
Yours is the name above all names! 
 



What a powerful Name it is  
What a powerful Name it is  
The Name of Jesus Christ my King  
What a powerful Name it is Nothing can stand against 
What a powerful Name it is The Name of Jesus 
 
What a powerful Name it is The Name of Jesus  
What a powerful Name it is The Name of Jesus 
 
 
Lied:  Waymaker  
You are here, moving in our midst  
I worship You  
I worship You  
You are here, working in this place  
I worship You  
I worship You 
 
You are                                                             )  
Way maker, miracle worker, promise keeper ) 
Light in the darkness                                       ) 2x 
My God, that is who You are      )   
 

You are here, oh, turning lives around  
I worship You  
I worship You  
You are here, healing every heart  
I worship You, yeah  
I worship You 



 
And You are  
Way maker, miracle worker, promise keeper  
Light in the darkness  
My God, that is who You are  
Yeah You're the  
Way maker, miracle worker, promise keeper  
Light in the darkness My God, that is who You are 
 
That is who you are (4x) 
 
Even when I don't see it, You're working   )  
Even when I don't feel it, You're working   )  2x  
You never stop, You never stop working   )  
You never stop,                                          ) 
 
Jesus You are; Way maker    
Miracle worker, promise keeper  
Light in the darkness  
My God, that is who You are  
Yes it is yeah, it's who You are  
Way maker, miracle worker, promise keeper  
Light in the darkness My God, that is who You are 
 
That is who You are (That is who You are)  
That is who You are (That is who You are) 
That is who You are…. 

 



Lied:  Your love never fails 
..Nothing can separate  
Even if I ran away:  
Your love never fails,   
 

…I know I still make mistakes but:   
You have new mercies for me everyday  
Your love never fails 
  
You stay the same through the ages  
Your love never changes  
And may be pain in the night  
But joy comes in the morning   
 

And when the oceans rage  
I don't have to be afraid  
Because I know that You love me:  
Your love never fails   
 

The wind is strong and the water's deep  
I'm not alone in these open seas  
'Cause Your love never fails   
 

…The chasm is far too wide  
I never thought I'd reach the other side  
'Cause Your love never fails   
 

'Cause you stay the same through the ages  
Your love never changes  



There may be pain in the night  
But joy comes in the morning  And when the oceans 
rage I don't have to be afraid Because I know that You 
love me…   
 

Oh no, love never fails'  
Cause  
You make: all things work together for my good (6x)   
 

(You stay!)   
 

'Cause you stay the same through the ages  
Your love never changes It may be pain in the night  
But joy comes in the morning 
 
And when the oceans rage  
I don't have to be afraid  
Because I know that You love me   
 

Your love never fails  
Your love never fails  
Your love never fails   
 
 
Schriftlezing  
Psalm 121  
 
 
 



Lied: Mijn hulp is van U, Heer  
(opwekking 640) 
Ik hef mijn ogen op naar de bergen  
Waar komt mijn hulp vandaan?  
Ik hef mijn ogen  
Op naar U, Heer  
Die mij bij zal staan  
Mijn hulp is van U, Heer  
Die alles heeft gemaakt  
U zult voorkomen dat Ik wankel of val.  
U bent mijn beschermer  
Die over mij waakt  
Die niet sluimeren of slapen zal   
 

Wat kan mij gebeuren  
Door zon of door maan?  
U bent mijn schaduw  

U bent er altijd  
Bewaart heel mijn leven  
Mijn komen en gaan  
U beschermt mij tot in eeuwigheid   
Mijn hulp is van U, Heer   
 

Ik hef mijn ogen op naar de bergen  
Waar komt mijn hulp vandaan?  
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer  
Die mij bij zal staan  
Mijn hulp is van U, Heer  



Die alles heeft gemaakt  
U zult voorkomen dat Ik wankel of val  
U bent mijn beschermer  
Die over mij waakt  
Die niet sluimeren of slapen zal   
 
Wat kan mij gebeuren  
Door zon of door maan?  
U bent mijn schaduw  

U bent er altijd  
Bewaart heel mijn leven  
Mijn komen en gaan 
U beschermt mij tot In eeuwigheid  
 
Mijn hulp is van U, Heer  
Mijn hulp is van U, Heer  
Mijn hulp is van U, Heer O, van U 
 
Overdenking 
Lied: Houd mij dicht bij U (opwekking 616) 
Houd mij dicht bij U  
Laat me nooit meer gaan  
Voor u leg ik mij leven neer  
Verlangend naar uw vriendschap Heer   
U alleen begrijpt  
Wat ik nodig heb  
Uw liefde die mij warmte geeft  
Als U mij in uw armen neemt   
Leid mij naar u hart  



Breng mij terug naar u   
 

U bent mijn doel  
U bent mijn hartsverlangen  
U bent mijn doel  
Houd mij heel dicht bij U   
 

Draw me close to you  
Never let me go  
I lay it all down again  
To hear you say that I'm your friend  
You are my desire  
No one else will do  
'Cause nothing else can take your place  
To feel the warmth of your embrace  
Help me find the way  
Bring me back to you   
 

Your’e all I want,                      )  
Youre all I ever needed           )  
Your’e all I want                       ) 2x  
Help me know you are near    )  
Help me know you are near    )  
Help me know you are near    )  
  
 
Lied: Houd vol  
Wij zijn het volk van God  
Wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar  



Een leven lang te gast  
Er ligt een hemels vaderland voor ons klaar   
 

Houd vol, houd vol Hij laat niet los   
Het is een zegetocht  
Van heiligen en twijfelaars bij elkaar  
Maar kijk, wij lopen nog  
Wij lopen wat God heeft beloofd achterna   
 

Houd vol, houd vol  
Hij laat niet los   
God is voor ons, God is naast ons  
God is altijd om ons heen  
Laat maar komen wat hierna komt  
Want Hij laat ons nooit alleen  
  

En nu wij zijn omringd  
Door zoveel helden die ons voor zijn gegaan  
Nu geven wij niet op  
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan  
  

Houd vol, houd vol Hij laat niet los   
God is voor ons, God is naast ons  
God is altijd om ons heen  
Laat maar komen wat hierna komt  
Want Hij laat ons nooit alleen  
Hij laat ons nooit alleen 
   

Houd vol, houd vol  



Hij laat niet los  
Houd vol, houd vol  
Hij laat niet los  
Houd vol, houd vol  
Hij laat niet los  
Houd vol, houd vol  
Hij laat niet los   
 

God is voor ons, God is naast ons  
God is altijd om ons heen  
Laat maar komen wat hierna komt  
Want Hij laat ons nooit alleen 
 
God is voor ons, God is naast ons  
God is altijd om ons heen  
Laat maar komen wat hierna komt  
Want Hij laat ons nooit alleen 

 
Lied: God van licht 
In mijn twijfels, mijn verdriet  
In mijn falen ontbreekt U niet  
In Uw liefde reist U mee  
U bent de rust als het stormt op zee  
U bent de rust als het stormt op zee 
 
In mijn onrust neemt U mijn hand  
In mijn vragen houdt Uw Woord stand  
In uw liefde reist U mee  



U bent de rust als het stormt op zee  
U bent de rust als het stormt op zee 
God van licht, wees mijn gids  
Leid mij door het donker  
Ik vertrouw op U  
God van licht, wees mijn gids  
Leid mij door het donker  
Veilig naar de kust  
Waar U woont (5x) 
 
Storm en golven vrees ik niet  
In de morgen zing ik mijn lied  
In Uw liefde reist U mee  
U bent de rust als het stormt op zee  
U bent de rust als het stormt op zee 
 
God van licht, wees mijn gids  
Leid mij door het donker  
Ik vertrouw op U  
God van licht, wees mijn gids  
Leid mij door het donker  
Veilig naar de kust  
Waar U woont (5x) 
 
U schijnt feller, dan de sterren     )   
Heer, U leidt ons door de storm   ) 4x 
 
God van licht, wees mijn gids  
Leid mij door het donker  



Ik vertrouw op U  
God van licht, wees mijn gids  
Leid mij door het donker  
Veilig naar de kust 
 
God van licht, wees mijn gids  
Leid mij door het donker  
Ik vertrouw op U  
God van licht, wees mijn gids  
Leid mij door het donker  
Veilig naar de kust  
Waar U woont (5x) 
 
 
Afsluiting en collecte  
 

 
 
Lied: God maakt vrij 
In de naam van de Vader  
In de naam van de Zoon  
In de naam van de Geest voor Uw troon  



Zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam  
U geeft ons genade, U roepen wij aan 
 
In de naam van de Vader  
In de naam van de Zoon  
In de naam van de Geest voor Uw troon  
Zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam  
U geeft ons genade, U roepen wij aan 
 
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt  
Eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt  
En U draagt ons hoog op Uw vleugels mee  
Heel de wereld ziet het 
 
God maakt vrij, God maakt vrij  
In die hoop leven wij 
 
In de naam van de Vader  
In de naam van de Zoon  
In de naam van de Geest voor Uw troon  
Zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam  
U geeft ons genade, U roepen wij aan 
 
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt 
Eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt  
En U draagt ons hoog op Uw vleugels mee  
Heel de wereld ziet het 
 
God maakt vrij, God maakt vrij  



In die hoop leven wij  
Ons verdriet wordt een lied  
God maakt vrij, God maakt vrij 
 
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt  
Eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt  
En U draagt ons hoog op Uw vleugels mee  
Heel de wereld ziet het  
Ja de wereld ziet het 
 
God maakt vrij, God maakt vrij  
In die hoop leven wij  
Ons verdriet wordt een lied  
God maakt vrij, God maakt vrij 
God maakt vrij, God maakt vrij  
God maakt vrij, God maakt vrij 
 
 
Lied: Feest van genade 
alzo lief had God de wereld dat Hij zijn zoon gaf  
En die in Hem gelooft  
Gaat niet verloren, ontvangt het leven  
Dat nooit meer ophoudt 
 
Hij gaf zijn zoon aan ons uit liefde  
Om ons te redden, te redden van onszelf  
Dus kijk, de deur staat voor ons open  
God roept ons binnen 
 



Het is een feest van genade  
Het is een feest  
God roept ons naar huis  
Het is een feest van de Vader  
Dus kom naar huis  
Kom naar huis Kom naar huis 
 
alzo lief had God de wereld dat Hij zijn zoon gaf  
En die in Hem gelooft  
Gaat niet verloren, ontvangt het leven  
Dat nooit meer ophoudt 
Hij gaf zijn zoon aan ons uit liefde  
Om ons te redden, te redden van onszelf  
Dus kijk, de deur staat voor ons open  
God roept ons binnen 
 
Het is een feest van genade      )  
Het is een feest                           )  
God roept ons naar huis            )  
Het is een feest van de Vader   )  
Dus kom naar huis                      ) 2x  
Kom naar huis                             )  
Kom naar huis                             ) 
 
Stop met wat je doet  
God de Vader roept  
Hij ziet naar je uit  
Dus kom naar huis,  
kom naar huis, kom naar huis  



 
God de Vader roept, God de vader roept: kom naar huis!! 
 
Het is een feest van genade  
Het is een feest  
God roept ons naar huis  
Het is een feest van de Vader  
Kom naar huis Kom naar huis Kom naar huis 
 
Het is een feest van genade  
Het is een feest  
God roept ons naar huis  
Het is een feest van de Vader Dus kom naar huis  
Kom naar huis Kom naar huis 
Kom naar huis Kom naar huis Kom naar huis 
 
 
Lied: Thank God  
Wandering into the night  
Wanting a place to hide    
This weary soul, this bag of bones  
And I try with all my might  
But I just can't win the fight  
I'm slowly drifting  
Ooh Bag of Bone 
 
And just when I ran out of road  
I met a Man I didn't know  
And He told me that  



I was not alone 
 
He picked me up,  
He turned me around  
He placed my feet on solid ground  
I thank the Master,  
I thank the Savior  
Because He healed my heart,  
He changed my name  
Forever free, I'm not the same  
I thank the Master,  
I thank the Savior I thank God 
 
I cannot deny what I  see  
Got no choice but to believe 
My doubts are burning  
Like ashes in the wind  
So, so long to my old friends,  
Burden and bitter night 
You can just keep it moving,   
No, you ain't welcome here 
 
From now 'til I walk the streets of gold  
I'll sing of how You saved my soul  
This wayward son has found his way back home 
 
He picked me up,  
He turned me around  
Placed my feet on solid ground  
I thank the Master, 



I thank the Savior  
Because He healed my heart,  
He changed my name  
Forever free, I'm not the same  
I thank the Master,  
I thank the Savior  
Oh, I thank God 
Oh, I thank God  
Oh, I thank God  
Oh, I thank God 
 
Oh, chains are broken,              )  6x  
I am free, I am free, I am free   ) 
 
He picked me up,  
He turned me around  
He placed my feet on solid ground  
I thank the Master, I thank the Savior  
Because He healed my heart,  
He changed my name  
Forever free, I am not the same  
I thank the Master,  
I thank the Savior  
I thank God! 

 


