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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 St. Woord en Daad 
2e collecte kerkbeheer 
 
Geven aan deze collectedoelen kan zo: 

• via de gemeenteapp 

• via onderstaande QR code van Donkey 

mobilelink of  link 

 

www.denieuwerank.nl/collecte  
 

scan met de camerafunctie van je telefoon 

http://www.denieuwerank.nl/collecte
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Opwekking 573 - U bent welkom 
We zijn hier bij elkaar 
om de Koning te ontmoeten. 
We zijn hier bij elkaar 
om te eren onze Heer. 
 
We zijn hier bij elkaar 
om te vieren dat Hij goed is. 
En wij prijzen en aanbidden Hem, 
Jezus, onze Heer! 
 
Refrein 
Heer, U bent welkom, welkom, 
U bent welkom, grote Koning. 
Wij heffen onze handen op 
naar de God van alle eeuwen. 
Heer, U bent welkom, welkom, 
U bent welkom Zoon van God 
Wij richten heel ons hart op U; 
U bent welkom in ons midden. 
 
U bent welkom in ons midden 
 
Opwekking 481 Ik aanbid U 

Ik aanbid U (Ik aanbid U) 

Met heel mijn hart (met heel mijn hart). 

Ik verhoog U (ik verhoog U) 

Met al mijn kracht (al mijn kracht). 

Heer, ik zoek U (Heer, ik zoek U), 

Wil zijn waar U bent 

(Wil zijn waar U bent). 

Heer, ik volg U (Heer, ik volg U), 

Wil gaan waar U zendt (waar U zendt). 

Heer, ik geef U mijn aanbidding, 

Heer, ik geef U al mijn dank en eer. 

U alleen wil ik aanbidden, 

U alleen komt toe mijn dank en eer. 

Heer, ik dien U (Heer, ik dien U), 

En buig voor U neer (en buig voor U neer), 

Geef mijn leven (geef mijn leven), 

Want U bent mijn Heer (U bent Heer). 

Ik vertrouw U (Ik vertrouw U), 

Vader en Zoon (Vader en Zoon), 

Hef mijn ogen (hef mijn ogen) 

Op naar uw troon (naar uw troon). 

Opwekking 855 U geeft rust 

De aarde kent uw grote 

kracht.                                                           

Uw stem heeft haar tot stand gebracht. 

En ook de zee, zo woest en diep 

wordt stil voor U, die alles schiep.  

Door alles heen, door alles heen. 

Heer, kijk ik naar U. 

Door alles heen, door alles heen. 

U geeft rust. 

Door alles heen, door alles heen. 

Heer, kijk ik naar U. 

U geeft rust in mij.  

Geef mij geloof dat niet bezwijkt, 

ook als de twijfel groter lijkt.                                 

De berg, zo groot en hoog voor mij 

verdwijnt in zee, de weg is vrij.  

Door alles heen, door alles 

heen.                                                             

Heer, kijk ik naar U. 

Door alles heen, door alles heen. 

U geeft rust.  

Kijk op, laat los, vertrouw op 

Hem.                                                             

De storm herkent nog steeds zijn naam.                    

 

U geeft rust in mijn ziel  

U geeft rust in mijn ziel    

U geeft rust in mijn ziel 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_nlNL890NL895&sxsrf=ALeKk03uUewHnMhaqYNmkYsCRC1w8pBjXw:1629964896774&q=Stichting+Opwekking&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MMwrNzTNWcQqHFySmZxRkpmXruBfUJ6anQ1kAQAZehh0JAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwialKy1nM7yAhVjhv0HHVnaC34QMTAAegQIChAD
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Vandaag  - Sela 
Gisteren is een afdruk van je voeten in het zand. 

Morgen is de aanblik van een eindeloos groot 

strand. 

De zee komt op wanneer ze wil, ze wist je passen 

uit. 

En als de wind het zand bespeelt, zie je nauwelijks 

meer vooruit. 

 

Dit is vandaag, het is alles wat je hebt. 

Morgen komt later en gisteren is alweer weg. 

Dit is vandaag, met z’n vreugde en zijn pijn 

en je hoeft maar één ding te doen. Dat is: er zijn. 

 

Als je om je heen kijkt, maar je ziet niet wat je 

hoopt. 

En als het lijkt of je al tijden zonder toekomst 

verder loopt. 

Bedenk dan, als je zicht verliest: je loopt in 

Iemands zicht. 

De Aanwezige verlaat je niet, want de hemel gaat 

nooit dicht. 

 

Dit is vandaag en het is alles wat je hebt. 

Morgen komt later en gisteren is alweer weg.. 

 

En niets is moeilijker dan laten gaan. 

De toekomst, het verleden. 

Maar je bent al hier, je kunt het aan. 

Gedragen door de Ene. 

 

Dit is vandaag en het is alles wat je hebt. 

Morgen komt later en gisteren is alweer weg. 

Dit is vandaag, met z’n vreugde en zijn pijn. 

Je hoeft maar één ding te doen. Dat is: er zijn. 

Vandaag... 

Opw 436 Onze Vader 
Onze Vader in de hemel, 

Heilig is uw naam. 

Laat uw koninkrijk 

Spoedig komen. 

Laat uw wil worden 

Gedaan. 

In de hemel, zo ook hier 

Op aard'. 

Want van U is het koninkrijk, 

De kracht en de heerlijkheid, 

Tot in eeuwigheid. 

Want van U is het koninkrijk, 

De kracht en de heerlijkheid, 

Tot in eeuwigheid. 

Onze Vader in de hemel, 

Geef ons daaglijks brood. 

En vergeef ons onze schulden, 

Gelijk ook wij dat doen. 

Hen vergeven die ons 

Iets schuldig zijn. 

Want van U is het koninkrijk, 

De kracht en de heerlijkheid, 

Tot in eeuwigheid. 

Want van U is het koninkrijk, 

De kracht en de heerlijkheid, 

Tot in eeuwigheid. 

En leidt ons niet in verzoeking, 

Maar verlos ons van het kwaad. 

Want van U is het koninkrijk, 

De kracht en de heerlijkheid, 

Tot in eeuwigheid. 

Want van U is het koninkrijk, 

De kracht en de heerlijkheid, 

Tot in eeuwigheid. 

Amen. Amen 

Opwekking Kids Diep van binnen blij (266) 
Soms als ik 's ochtends wakker wordt 

of ik ben onderweg naar school, 

besef ik weer: U houdt van mij. 

Want elke dag die U mij geeft 

is een fantastisch mooi cadeau 

en dat gaat vaak aan mij voorbij. 
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Refrein: 

U houdt zoveel van mij, o Heer, 

en daarvoor dank ik U steeds weer. 

Als ik bang of blij ben; U bent bij mij. 

Iedere dag en elke nacht 

beschermt U mij en houdt de wacht, 

dat maakt mij diep van binnen blij. 

 

Toch valt het ook niet altijd mee 

wanneer er ziekte is of pijn 

of een gemene pesterij. 

Maar U draagt mij door alles heen 

al lijkt het soms niet zo te zijn, 

U gaat mij nooit, nee nooit voorbij. 

 

(Refrein 2x) 

Opwekking 592: 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 

Waar U woont 

Waar U woont 

Waar U woont 

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 

Waar U woont 

Waar U woont 

Waar U woont 

U schijnt feller, dan de sterren 

Heer, U leidt ons door de storm 

U schijnt feller, dan de sterren 

Heer, U leidt ons door de storm 

U schijnt feller, dan de sterren 

Heer, U leidt ons door de storm 

U schijnt feller, dan de sterren 

Heer, U leidt ons door de storm 

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 

Waar U woont 

Waar U woont 

Waar U woont 

Waar U woont 
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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 

Waar U woont 

Waar U woont 

Waar U woont 

Waar U woont 
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