
 
Bronkerkbrief 

 

 

Zondag  9 oktober 2022                                         Zangdienst                                              
 

Orde van de dienst    Thema:  Kennen en gekend worden 

 
VOORBEREIDING  

  
Koor zingt: Een nieuw lied 
  

Welkom en mededelingen    (ouderling van dienst)  
  

– allen gaan, zo mogelijk, staan –  
Samenzang:    

 Groot is Uw trouw o Heer (Opw. 123) 

 Witter dan sneeuw (Psalm 51, Psalmproject) 

  
Groet 

- allen gaan zitten-  

 

Moment speciaal voor kinderen, kinderen kunnen 
naar kinderkring  
 

Gedicht 

  
Koor zingt: 

 We have come into this house 

 U geeft rust 
    
RONDOM HET WOORD  
 

Gebed 
 

Schriftlezing:  Psalm 139 (NBV)    (door de Lector) 

 
Samenzang: 

Heer die mij ziet zoals ik ben (Psalm 139, 
Psalmproject) 
 

 

Meditatie 
 
Koor zingt: 

 Believe for it 

 Ken je mij 
  

RONDOM HET DELEN  
  
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
  

Toelichting bij de collectedoelen ( door de diaken)  
  

- De kinderen komen terug –  
  
Inzameling van de gaven  
  

OP WEG  
  

– allen gaan, zo mogelijk, staan –  
  
Slotlied, samenzang:  
      Hoe groot zijt Gij (opw 407) 
  
Zegenbede 
  
Koor  zingt:  The Blessing 
 
 
 
 
U bent uitgenodigd voor een kopje koffie na deze 
dienst 

 

Aan de dienst werken mee Mededelingen 

 

Lectoren: Leden van de Werkgroep Vieren  

 

Ouderling van dienst: Henk Kerkdijk   
 
Diaken: Wim Hart       
 

Gospelkoor Next Generation o.l.v. André Bijleveld    
 
   

 

 

Bestemming  collecten: 
             1: Ugchels project    
             2: Kerk 
 

   Uitgang: Stichting Leergeld 
 

Diaconie: IBAN NL 72 RABO 0103115773  
Kerk: IBAN NL 34 RABO 0393484696  
o.v.v. collectegeld  
Uitgangscollecte: zie bankgegevens diaconie  o.v.v. 
uitgangscollecte  

Wij maken u er op attent dat deze kerkdienst met beeld wordt uitgezonden via You Tube 



 
Groot is Uw trouw, o Heer  (opw 123)    

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 

Er is geen schaduw van omkeer bij U. 

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 

die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 

 

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 

Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

 

Refrein: 

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, 

iedere morgen aan mij weer betoond. 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

 

Zomer en wintertijd, najaar en voorjaar 

Zon maan en sterren in hemelse baan 

Tonen zo duid’lijk Uw Godd’lijke wijsheid, 

Uw grote trouw die zal blijven bestaan. 

 

Witter dan sneeuw (psalm 51, psalmproject)  
Vrouwen: 

Was mij witter dan sneeuw, was mij schoon van mijn 

schuld. 

Zie mijn offer Heer: mijn berouw. 

Wees genadig, o God, heb met mij toch geduld. 

Wees barmhartig, ik pleit op Uw trouw. 

 

Mannen: 

Laat mij weer juichen, weer dansen in 't licht. 

Laat mij weer leven voor Uw aangezicht. 

Vrouwen: 

Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U staan. 

Zie niet om naar wat ik heb gedaan. 

 

Allen: 

Was mij witter dan sneeuw, maak mij sterk door Uw 

geest. 

Schep een zuiver hart diep in mij. 

Laat mij dicht bij U zijn. U alleen, Heer, geneest. 

Van mijn zonde en schuld spreek mij vrij. 

 

Laat mij weer juichen, weer dansen in 't licht. 

Laat mij weer leven voor Uw aangezicht. 

Laat mij weer juichen, weer dansen in 't licht. 

Laat mij weer leven voor Uw aangezicht. 

 

Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U staan. 

Zie niet om naar wat ik heb gedaan. 

 

Laat mij weer juichen! 

Laat mij weer dansen! 

Laat mij weer leven! 

Laat mij weer juichen, weer dansen weer leven! 

 

Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U staan. 

Zie niet om naar wat ik heb gedaan. 

 

 

Heer die mij ziet zoals ik ben,       
Psalm 139 (psalmproject) 
 

Heer die mij ziet zoals ik ben 
Dieper dan ik mijzelf ooit ken 
Kent U mij, U weet waar ik ga 
U volgt mij waar ik zit of sta 
 

Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
‘t ligt alles open voor Uw ogen. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
‘t ligt alles open, ligt alles open, 
ligt alles open voor Uw ogen. 
 

U bent mij overal nabij 
Uw ogen waken over mij 
Van toen ik vormloos ben ontstaan 
U wist hoe het zou verder gaan 
 

O God hou mij geheel omgeven 
en leid mij op de weg van ’t leven. 
O God hou mij geheel omgeven 
en leid mij op, en leid mij op, 
en leid mij op de weg van ’t leven. 
 

En leid mij op, en leid mij op, 
ja, leid mij op de weg van ’t leven. 
 

Hoe groot zijt Gij (opw 407)     
O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering 
de wereld zie die U hebt voortgebracht. 
Het sterrenlicht, het rollen van donder, 
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht. 
 

Dan zingt mijn ziel 
tot U, o Heer mijn God: 
hoe groot zijt Gij, 
hoe groot zijt Gij! 
 

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen 
tot in de dood gegaan is als een Lam, 
sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen 
en aan het kruis mijn zonde op zich nam. 
 

Dan zingt mijn ziel 
tot U, o Heer mijn God: 
hoe groot zijt Gij, 
hoe groot zijt Gij! 
 

Als Christus komt met majesteit en luister, 
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn. 
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen 
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij! 
 

Dan zingt mijn ziel 
tot U, o Heer mijn God: 
hoe groot zijt Gij, 
hoe groot zijt Gij! 
 

 

 
 

 

 


