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Richtlijnen voor aanwezigheid 
• Blijf thuis bij corona-gerelateerde 

klachten zoals verkoudheid, 
benauwdheid of koorts of als je in 
thuisquarantaine.  

• Registratie van bezoek bij betreden van 
het terrein is verplicht. 

• Houd 1,5 meter afstand tot anderen 
buiten je eigen huishouden. 

• Desinfecteer je handen bij aankomst op 
het terrein. 

• Hoest en nies in de binnenkant van je 
elleboog. 

• Probeer toiletbezoek op het sportpark 
zoveel mogelijk te beperken.  
(als het echt nodig is vindt u ze in het 
clubgebouw, ingang midden in de tribune 
en dan de borden volgen naar de 1e verd.) 

• Zoek een plek op de tribune, op 
voldoende afstand van andere 
huishoudens. 

• Volg de aanwijzingen van de 
medewerkers op 

• Kijk na het verlaten van je plek nog even 
om je heen en laat het schoon achter. 
Neem alle rommel mee en gooi het 
thuis of onderweg weg. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Collecte 
1e collecte zendingscollecte voor diaconie 
2e collecte kerkbeheer 
 
Geven aan deze collectedoelen kan zo: 

• via de gemeenteapp 

• via een tikkie, zie onderstaande link of 
QR-code. 

 

 
 
scan met de camerafunctie van je telefoon  
 

https://tikkie.me/pay/NieuweRank/szpcDa
Ci3SSzDgyckFW6p1  
 

 
  

https://tikkie.me/pay/NieuweRank/szpcDaCi3SSzDgyckFW6p1
https://tikkie.me/pay/NieuweRank/szpcDaCi3SSzDgyckFW6p1
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Opwekking 468 - Wij willen dat  
 
Wij willen dat Jezus word verhoogt, 
zodat Hij gezien word in ons land. 
Een ieder erkennen zal dat Hij 
de Weg en de Waarheid is 
 
Dit willen wij 
En bidden wij 
Dat Jezus verhoogd wordt in ons land 
 
Dit zingen wij, 
Geloven wij 
Dat Jezus verhoogd wordt in ons land 
 
Stap voor stap 
word 't land veroverd. 
Langzaam, maar zeker gaan wij door. 
Elke muur wordt afgebroken, 
door gebed, vallen ze neer en neer en neer en 
neer... 
 
Opwekking 579 – Dank U  

 

Dank U, dank U voor Uw kostbare bloed. 

Dank U, voor Uw offer dat ons de vrijheid 

biedt. 

Dank U, U nam alle schuld van ons af. 

Daarom zingen wij nu een overwinningslied, 

een overwinningslied 

 
Want u opent de weg naar de Vader. 
Laat hem zien zoals niemand hem ziet. 
Jezus dankzij U trouw en genade, 
zingen wij dit vreugde lied. 
 
Als dank voor wat u deed 
Als dank voor wat u deed 
Als dank voor wat u deed 
Voor ons leed voor ons streed voor ons 
 

Opwekking 826 – De Heer is mijn bevrijder 

 
God keek genadig naar mij om 
Hij greep mij vast voor ik verdronk 
En zette mij weer op vaste grond 
De Heer is mijn bevrijder 
 
Ik weet hoe lang de nacht ook duurt 
God helpt mij over elke muur 
Ik zie al licht aan de horizon 
De Heer is mijn bevrijder 
 
Refrein 
Is er iemand als onze God 
Die ons liefheeft en ons verlost 
Hij heeft betaald voor ons allemaal 
De Heer is mijn bevrijder 
 
Op Hem alleen rust mijn geloof 
Hij brengt tot bloei wat Hij belooft 
De winter wijkt en de lente komt 
De Heer is mijn bevrijder 
 
Ook als het wachten moeilijk is 
Ook als ik treur om wie ik mis 
Zijn liefde draagt mij door alles heen 
De Heer is mijn bevrijder 
 
Refrein 
 
Hij draagt mij tot mijn de laatste dag 
Laat mij niet achter in het graf 
Hij wekt mij op en roept mij naar huis 
De Heer is mijn bevrijder 
 
Refrein 
 
Alle eer aan God de Vader 
Alle eer aan God de Zoon 
Alle eer aan God de trooster 
 



De Nieuwe Rank  
 

openluchtdienst 20 juni 2021 

3 

Opwekking 461 – Juich voor de Heer 
 
Mijn Jezus, mijn Redder,  
Heer er is niemand als U. 
Laat elk moment, al wat ik denk, 
vol zijn van Uw liefde Heer. 
 
Mijn Schuilplaats, mijn Trooster, 
veilige toren van kracht; 
adem en stem, al wat ik ben 
brengen U voortdurend eer. 
 
Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij. 
Zingt van de Koning, en zijn heerschappij. 
Bergen aanbidden, de zee juicht mee 
bij het horen van Uw naam. 
 
U wil ik prijzen, voor dat wat U schiep 
mijn leven lang loven, want U heb ik lief 
niets is zo goed als een leven heel dicht bij U. 
 

Heer, maak ons stil / Lord, make us still in 
Your presence - Graham Kendrick  
Heer maak ons stil nu U bij ons bent 
Wachtend op een fluistering van U 
Heilige Geest, adem over ons 
Spreek tot ons, wij luisteren naar U 
 
Refrein 
En de Heer zegt “vrede zij u” 
En de Heer zegt “vrede zij u” 
 
Laat waar wij zijn om te zegenen 
Onze handen als de Uwe zijn 
Hier is mijn broeder, raak hem aan 
Sterk zijn hart, want U zult met hem zijn 
 
Rust in de trouw van de Vader 
Hij bergt jou in Zijn aanwezigheid 
Ga dan je weg in genade 
Vol van kracht en door Zijn Geest geleid 

Lord, make us still in Your presence 
list’ning for Your whisper in our hearts 
Come, holy Jesus, among us 
of Your body each of us a part 
 
(chorus) 
May the peace of Christ be with you 
May the peace of Christ be with you 
 
As we reach out to each other 
May our hands be Yours to touch and heal 
Lord come and touch my brother (sister) 
Make him (her) know that You are all he (she) 
needs 
 
Now may the love of the Father 
Keep you resting in His warm embrace 
And may the Holy Spirit 
Send you out with power and with grace 
 
Hillsong – The stand (refrein)  
 
So what can I say? 
And what can I do? 
But offer this heart, Oh God 
Completely to you 
 
I'll stand 
With arms high and heart abandoned 
In awe of the one who gave it all 
I'll stand 
My soul Lord to you surrendered 
All I am is yours 
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Opwekking 825 – Reckless love 
Before I spoke a word,  
You were singing over me 
You have been so, so good to me 
Before I took a breath,  
You breathed Your life in me 
You have been so, so kind to me 
 
Refrein: 
Oh, the overwhelming, never-ending,  
reckless love of God 
Oh, it chases me down, fights ’til I’m found, 
leaves the ninety-nine 
I couldn’t earn it, and I don’t deserve it, still, 
You give Yourself away 
Oh, the overwhelming, never-ending,  
reckless love of God, yeah 
 
When I was Your foe,  
still Your love fought for me 
You have been so, so good to me 
When I felt no worth, You paid it all for me 
You have been so, so kind to me 
 
Refrein 
 
There’s no shadow You won’t light up 
Mountain You won’t climb up 
Coming after me 
There’s no wall You won’t kick down 
Lie You won’t tear down 
Coming after me (4x) 
 
Refrein 
 
 
 
 
 
 
 

Opwekking 585 – Er is een dag 
Er is een dag, 

waar al wat leeft al lang op wacht, 

een dag van blijdschap, 

als heel de schepping wordt bevrijd. 

En op die dag, 

dan komt de Heer en haalt zijn bruid, 

die rein en stralend 

Opgaat in zijn heerlijkheid. 

 

Er klinkt geschal, 

wanneer de graven opengaan 

en doden opstaan, 

voor eeuwig levend door zijn kracht. 

Hun aardse tent 

wordt nu bekleed met heerlijkheid, 

de dood verzwolgen, 

overwonnen voor altijd. 

 

Refrein 

Spoedig zullen wij Hem zien 

en voor altijd op Hem lijken 

en Jezus kennen zoals Hij is, amen! 

Nooit meer tranen, nooit meer pijn, 

want wij zullen met Hem leven 

in zijn nabijheid, voor altijd. 

Amen, amen! 

 

Dus kijk omhoog 

en zie wat nog verborgen is, 

maar wat beloofd is, 

dat blijft in alle eeuwigheid. 

En als je lijdt, 

weet dat het maar voor even is. 

Als Jezus terugkomt, 

deel je in zijn heerlijkheid 

 

Refrein 


