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Thema: Ik zal er zijn 
mmv Umami 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied      Psalm 113: 1 en 2  
1. Prijs, halleluja, prijs de Heer, 
gij ’s Heren knechten, immermeer 
moet ’s Heren naam gezegend wezen. 
Van waar de zon in ’t oosten straalt, 
tot waar ze in ’t westen nederdaalt, 
zij ’s Heren grote naam geprezen. 

2. Ver boven aller volken trots 
blinkt hemelhoog de glorie Gods. 
Wie is als Hij, de Heer der heren? 
Hij onze God, die troont zo hoog, 
slaat op het diepste diep zijn oog. 
Hemel en aarde moet Hem eren. 

Stil gebed    
Onze hulp is de Naam van de Heer, 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw blijft tot in eeuwigheid 
en niet laten varen het werk van zijn handen. 
Groet 

Klein Gloria   

Gebed om ontferming 

Zingen  Lied 868: 1, 2 en 5 
1. Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Kom allen saam, 
psalmzing de heilige naam, 
loof al wat ademt de Here. 

2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 

5. Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 
christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen. 
Hart wees gerust, 
Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Gesprek met de kinderen 



Zingen  Ik ben - Marcel & Lydia Zimmer 
1. Je voelt Me in de zon, je ziet Me in de maan. 
Je ruikt Me in de bloemen die thuis op tafel staan. 
Je kunt Me zelfs proeven, eet maar eens een vrucht. 
Je hoort Me in het fluiten van de vogels in de lucht. 
Refrein 
Ik ben het begin en Ik ben het eind 
Ik ben er altijd al geweest en zal er altijd zijn  
nergens ben Ik niet, Ik ben overal 
de Maker van het leven, de God van het heelal (2x) 

2. Je voelt Me in de wind, je ziet Me in het mos. 
Je ruikt Me als het regent in de geuren van het bos. 
Je proeft Me in de honing, zo heerlijk en zo zoet. 
Je hoort Me in de stilte, luister maar eens goed. Refrein  

3. Je kunt Me leren kennen, misschien toch wel het meest 
wanneer je in de Bijbel over Jezus leest, 
want Hij is mijn Zoon en Ik ben in Hem. 
Dus als je Hem leert kennen, weet je wie Ik ben 
als je Hem leert kennen, weet je wie Ik ben! (2x) 

Kinderen gaan naar de Kinderkerk 

Lezen   Exodus 3: 1-15 
door Annet Pols 

Zingen  Heer, wijs mij uw weg - Sela 
Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg slechts in U richting vindt.  
Als mij de moed ontbreekt om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 
  
Heer, leer mij uw weg, die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, het donker is, 
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. 
  
Heer, leer mij uw wil aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en Geest mijn hart en leven aan. 
  
Heer toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft. 

Uitleg en verkondiging 

Zingen  Ik zal er zijn - Sela 
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’. 



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. 
  
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. 
  
‘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’. 
  
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. 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Collecte   
Kinderen komen terug uit Kinderkerk en Oppas 

Slotlied   Gebed om zegen - Opw. 710 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
  
Vader, maak mij tot een zegen; ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
  
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
  
Vader, maak ons tot een zegen; hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

Wegzending en zegen 


