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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 voor het Jongerenwerk 
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 of ga 

naar  www.denieuwerank.nl/collecte   
 

 
  

http://www.denieuwerank.nl/collecte
http://www.denieuwerank.nl/collecte
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Opwekking 654 - De vreugde van U is mijn 
kracht 
Dank U voor deze nieuwe dag 
Die ik van U ontvangen mag, 
Heer wat een zegen, 
Elke dag opnieuw. 
 
U geeft Uw liefde telkens weer 
En Uw genade keer op keer, 
Iedere morgen, elke dag opnieuw. 
 
U geeft mij vrede 
Die de wereld niet geeft, 
U geeft mij blijdschap 
Door Uw Heilige Geest. 
 
Ja, de blijdschap die U mij geeft, 
Is meer dan de vreugde 
Die de wereld heeft. 
Als de zon schijnt 
En in de donkere nacht; 
De vreugde van U is mijn kracht. 
 
 
Sela - Votum en groet 

Onze hulp en onze verwachting  

is van God onze Heer. 

Hij die alles maakte  

laat niet los wat Hij begon. 

 

Genade en vrede van God de Vader. 

Door Jezus Zijn zoon Immanuel. 

Hij woont met zijn Geest in ons. 

 

Halleluja, halleluja, Amen. 

Halleluja, halleluja, Amen. 

  

 

 

 

Opwekking 762 - Heilig Bent U, God 

Zing voor zijn naam 
Want hier wil Hij ons horen 
Zing voor zijn naam 
Met alle mensen 
Die hier samen zingen voor zijn eer 
Die hier samen zingen voor zijn eer 
 
Refrein: 
Heilig bent U, God 
Heilig is Uw naam 
Machtig mooi, Heer, wonderbaarlijk 
Wat U voor ons doet 
Heel Uw schepping, Heer 
Komt terug naar U en zingt Uw eer 
 
De lucht, het land, 
De zee, en wat daarin is 
Heel het heelal 
Te groot voor stervelingen 
Wij zijn allen in zijn hand 
Heel de schepping houdt Hij in zijn hand 
 
Refrein 
 
U bent 'Ik Ben' 
Zonder begin of einde 
U was, U bent 
En U zult altijd blijven 
Ik ben veilig in Uw hand 
Ik ben veilig in Uw hand 
 
Refrein 2x  
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Opwekking 671 Lof aanbidding 
U schiep zon en maan en sterrenpracht. 

Vader, U bent het geheim van het leven, 

alles toont Uw macht. 

 

U bent alles wat mijn hart verlangt. 

U bezielt mij Heer. 

U houdt heel mijn leven 

veilig in Uw sterke hand. 

 

Refrein: 

Lof, aanbidding, alle dank in mij 

stroomt over uit mijn hart, U maakt mij blij. 

Van Uw liefde zal ik blijven zingen, 

ik prijs Uw naam. 

Lof, aanbidding, alle dank in mij 

stroomt over uit mijn hart, U maakt mij blij. 

Van Uw liefde zal ik blijven zingen, 

ik prijs Uw naam. 

 

U geeft regen, zon en overvloed. 

Vader, U bent het geheim van het leven,  

dat U bloeien doet. 

 

U doorgrondt mij en U houdt van mij, 

wat een wonder, Heer, U bent 

heilig, hoogverheven 

maar ook heel dichtbij. 

 

Refrein 

 

Heilig is de Heer almachtig. 

Waardig, waardig is Zijn naam. 

Heilig is de Heer almachtig. 

Waardig, waardig is Zijn naam. 

 

Refrein 

 

 

Opwekking 832 - Jezus overwinnaar 
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. 
Want U bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstild  
door de klank van Uw stem. 
Alles buigt voor Koning Jezus. 
 
U bent de held die voor ons strijdt. 
U baant de weg van overwinning. 
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
 
Refrein: 
Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 
 
De duisternis licht op door U. 
De duivel is door U verslagen. 
Dood waar is je macht, 
waar is je prikkel gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven! 
 
De schepping knielt in diepst ontzag. 
De hemel juicht voor onze Koning. 
En de machten van de hel  
weten Wie er regeert: 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
 
Refrein 
 
Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 
 
Refrein 
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Opwekking 732 - Wat een wonder  
Refrein: 
Wat een wonder dat ik 
Meewerken mag in Uw koninkrijk, 
Dat ik meewerken mag 
En ik U van dienst kan zijn. 
Met eigen handen 
Zal ik werken aan Uw recht. 
Ik dank U Heer 
En doe graag wat U mij zegt. 
 
Wij mogen bidden voor wie ziek is, 
Koken voor wie honger heeft, 
Steunen wie de kracht mist, 
Troosten wie gevangen leeft. 
Jezus deed het ons voor: 
De Vader geeft, wij geven door. 
 
Refrein 
 
Wij mogen zorgen voor wie arm is, 
Kleden wie geen kleren heeft, 
Helpen wie gevlucht is, 
Delen met wie niets meer heeft. 
Jezus deed het ons voor: 
De Vader geeft, wij geven door. 
 
Refrein 
 
 
 
 
Opwekking 769 - Bouw Uw Koninkrijk 
Kom, vestig Uw gezag 

Wees Koning in ons hart 

Herstel Uw beeld in ons 

Onthul Uw doel met ons 

Ontsteek de vlam van hoop opnieuw 

Een laaiend vuur in onze ziel 

Stort uw Geest uit, laat Uw kracht weer zien 

 

Wij zijn Uw kerk 

Heer, maak ons sterk in U 

 

Wij dorsten naar Uw rijk 

En Uw gerechtigheid 

U schakelt ons nu in 

En geeft ons leven zin 

Gevangen harten worden vrij 

Verslagen mensen troosten wij 

Zelfs de blinden zien Uw heerschappij 

 

Wij zijn Uw kerk 

Hoor ons gebed en kom! 

 

Refrein: 

Bouw Uw koninkrijk 

Zet het kwaad te kijk 

Toon Uw sterke hand 

Kom, herstel ons land 

Vul Uw kerk met vuur 

Win dit volk terug 

Heer, dat bidden wij 

Tot Uw koninkrijk 

Verschijnt 

 

Uw ongetemde kracht 

Verslaat de helse macht 

Uw ongekende pracht 

Vernieuwt en sterkt ons hart 

Wij zijn voor zoveel meer gemaakt 

Leer ons te doen wat U ons vraagt 

Vol van Jezus' liefde en zijn kracht 

 

Wij zijn Uw kerk 

Heer, doe uw werk door ons 

 

Refrein 


