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Welkom bij De Nieuwe Rank  

Thema  

Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? 

 Spreker  

Bernd-Jan Gosseling   

 

Collecte  
1e collecte: Diaconie – Joy for Joep 

2e collecte: Kerkenwerk  

  

 

  

  

  



De Nieuwe Rank  

Buitendienst 14-08-2022  

    

  

  

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, 

De vreugde van U is mijn kracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opwekking 795 – Amen   

Ik geloof in de Zoon 

Ik geloof in de verrezen Heer 

Ik geloof dat ik door Hem 

Ondanks alles triomfeer 

 

Refrein:  

Amen, amen 

Ja, ik leef! Ja, ik leef omdat Hij leeft 

Amen, amen 

Al wat leeft zingt voor Hem in 

eeuwigheid 

Omdat Hij leeft! 

 

Ik lag dood in het graf 

Bedolven onder al mijn schuld 

Maar Genade riep mijn naam 

En de steen werd weggerold! 

 

Refrein 

 

Omdat Hij leeft, heb ik hoop voor 

morgen 

Omdat Hij leeft, ben ik niet meer bang 

Ik weet: Hij heeft mijn lot 

Mijn toekomst in Zijn hand 

 

Refrein 
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Opwekking 638 – Prijs Adonai   
 

Wie is als Hij? 

de Leeuw maar ook het Lam, 

gezeten op de troon. 

Bergen buigen neer, 

de zee verheft haar stem 

voor de allerhoogste Heer. 

 

Prijs Adonai, 

wanneer de zon opkomt 

totdat ze ondergaat. 

Prijs Adonai, 

alle naties van de aard’ 

alle heiligen; aanbid Hem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderopwekking 170 – U bent die 

U bent  

Refrein: 
U bent machtig, U bent groot 

U bent zo geweldig sterk 

machtiger dan een koning 

of een president 

U bent machtig, U bent groot 

U bent zo geweldig sterk 

U bent de allerbeste 

U bent die U bent 

 

U bent de God van hemel en aarde 

de God van het heelal 

de God die alles weet en ziet 

ja, U bent overal 

U bent mijn Vader in de hemel 

ver weg en toch dichtbij 

want door uw Heilige Geest 

woont U in mij 

 

Refrein 

 

U bent de God van trouw en van liefde 

de God die eeuwig leeft 

de God die zelfs zijn eigen Zoon 

voor ons gegeven heeft 

dit goede nieuws wil ik vertellen 

ver weg en ook dichtbij 

en ook al valt dit soms niet mee 

U bent bij mij! 
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Opwekking 858 – De strijd 

behoort u toe  
Als ik alleen maar de strijd zie, 

ziet U overwinning 

Als ik alleen maar een berg zie, 

ziet U die berg verzet 

En als ik door een diep dal ga, 

troost U mij met liefde 

Want ik heb niets meer te vrezen, 

ik ben veilig Heer, met U 

 
Refrein: 

Wanneer ik strijd dan strijd ik 

geknield, 

met mijn handen omhoog 

O God, de strijd behoort U toe 

Elke angst leg ik voor U neer 

Ik zing heel de nacht 

O God, de strijd behoort U toe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als U voor mij uit gaat, 

wie houdt mij dan tegen? 

Want Jezus er is niets onmogelijk voor 

U 

Als ik alleen maar de as zie, 

ziet U de schoonheid 

Als ik alleen maar het kruis zie, 

ziet U het lege graf 

 
Refrein 

 

Machtige Redder, 

U leidt ons verder 

Ja, niets of niemand is gelijk aan onze 

God 

U straalt in het donker 

U heeft overwonnen, 

want niets of niemand is gelijk aan onze 

God 

 
Refrein 
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Opw. 832 – Jezus Overwinnaar   
Waar U verschijnt wordt alles nieuw 

Want U bevrijdt en geeft leven 

Elke storm verstilt 

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 en 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 2x 

 

Naam boven alle namen 

Naam boven alle namen 

Naam boven alle namen 

Naam boven alle namen 

 

Refrein 2x 

  

  

  

  

  

  


