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Onze hulp is  de naam van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft .

A m e n



Liedboek 415:  3

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!



GK-psalm 119 :  43 ,  44 ,  45

Antifoon (tekst:  ps. 18:31)
Gods weg is volmaakt het woord van de Heer is 
zuiver,
een schild is Hij voor allen die bij hem schuilen.

Mijn lust is, slechts te willen wat Gij wilt.
Ik haat die U met dubbel hart beminnen.
Gij zijt voor mij een schuilplaats en een schild,
want in uw woord doet Gij mij overwinnen.
Bozen, laat af, dat ik in God verstild
mij dag aan dag op zijn gebod bezinne.



GK-psalm 119 :  44 ,  45

Antifoon
Gods weg is volmaakt het woord van de Heer is 
zuiver,
een schild is Hij voor allen die bij hem schuilen.

Heer, ondersteun mij, geef mij vaste grond,
laat uw beloften heel mijn leven schragen.
Beschaam mij niet, ik hoop op uw verbond,
bevestig mij, dat mij verlossing dage.
Als Gij mij steunt, zal ik te allen stond
de vreugde van uw wet in ’t harte dragen.



GK-psalm 119 :  45

Uw banvloek treft wie niet uw woord bewaart,
zijn leugentaal keert ledig tot hem weder.
Maar ik heb lief al wat Gij openbaart.
Gij zuivert de aard, verdelgt de overtreder.
Wanneer uw oordeel door de wereld vaart
buig ik, o Heer, mij huiverend voor U neder.

Antifoon
Gods weg is volmaakt het woord van de Heer is 
zuiver,
een schild is Hij voor allen die bij hem schuilen.



Schreeuwen naar  de hemel

M’n keel is droog van al het roepen
M’n benen slap van al het lopen
‘K ben nu al zo lang aan het zoeken
Waarom zou ik nog op u hopen

U bent nu aan zet
Het is uw besluit
En als u niet wilt helpen
Dan kom ik er zelf wel uit



Schreeuwen naar  de hemel

Laat me schreeuwen naar de hemel
Mijn longen uit m’n lijf
Want waarom zou ik nog bidden
Als ik toch geen antwoord krijg
Ik heb tijden lang gezwegen
U hebt kans genoeg gehad
Wilt u mij misschien niet spreken
Ik ben de stilte meer dan zat



Schreeuwen naar  de hemel

M’n hoofd is moe van het geloven
Mijn armen slap van al het tillen
Waarom voel ik me bedrogen?
Waarom blijft het stil vanbinnen?

U koos toch voor mij
Is dit dan wat u wilt
En nu het er op aankomt
Waarom bent u stil?



Schreeuwen naar  de hemel

Laat me schreeuwen naar de hemel
Mijn longen uit m’n lijf
Want waarom zou ik nog bidden
Als ik toch geen antwoord krijg
Ik heb tijden lang gezwegen
U hebt kans genoeg gehad
Wilt u mij misschien niet spreken
Ik ben de stilte, de stilte meer dan zat



Schreeuwen naar  de hemel

Doorbreek de stilte
Wees het water in mijn droge land
Doorbreek de kilte
In mijn hart mijn ziel en mijn verstand
Ik heb u nodig
Kom alstublieft een stukje dichterbij
Ik heb u nodig
Zonder u is alle kans op hoop voorbij



DNP-psalm 77 :  2 ,  3

Zonder woorden, aangeslagen,
lig ik wakker vol met vragen.
Steeds haal ik mij voor de geest
hoe het vroeger is geweest:
hoe ik spelend op de snaren,
Gods nabijheid mocht ervaren.
Nu klinkt treurig mijn refrein:
zou Hij mij vergeten zijn?



DNP-psalm 77 :  3

Heeft de Heer dan echt besloten
mij voor altijd te verstoten?
Wat als Hij nu nooit meer komt,
als zijn woord voorgoed verstomt?
Is de Heer zijn trouw vergeten,
wil Hij niets meer van mij weten?
Is Hij meer van toorn vervuld
dan van liefde en geduld?



1 Geliefde broeders en zusters, dit is al de tweede 
brief die ik u schrijf. Met beide wil ik u tot een 
helder inzicht brengen, 2 en wel door u te 
herinneren aan de woorden die de heilige 
profeten destijds hebben gesproken en aan het 
gebod van onze Heer en redder dat uw apostelen 
u hebben doorgegeven. 3 Vergeet vooral niet dat 
er aan het einde van de tijd spotters zullen 
komen, die hun eigen begeerte volgen en 
smalend

2 Petrus 3 :  1  - 9  



4 vragen: ‘Waar blijft hij nu? Hij had toch beloofd 
te komen? De generatie voor ons is al gestorven, 
maar alles is nog steeds zoals het sinds het begin 
van de schepping geweest is.’ 5 Ze gaan er dan 
willens en wetens aan voorbij dat er in het begin 
al eens een hemel is geweest en een aarde die 
door Gods woord gevormd was uit water en door 
middel van water, 6 en dat de toenmalige wereld 
vergaan is toen ze door het water werd 
overspoeld.

2  Petrus 3 :  1  - 9  



7 Maar de tegenwoordige hemel en aarde worden 
door datzelfde woord bewaard om op de dag van 
het oordeel, waarop de goddelozen ten onder 
zullen gaan, te worden prijsgegeven aan het vuur. 
8 Eén ding mag u niet over het hoofd zien, 
geliefde broeders en zusters: voor de Heer is één 
dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. 
9 De Heer is niet traag met het nakomen van zijn 
belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen 
maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen 
tot inkeer komt en niemand verloren gaat.

2  Petrus 3 :  1  - 9  



Liedboek 841 :  1

Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderd uit;



DNP-psalm 42:  1 ,  3

Net zoals een hert kan smachten
naar een beekje, stromend, fris,
zo verlangend blijf ik wachten
op God, die mijn leven is.
Diep vanbinnen schroeit er pijn:
Wanneer zal ik bij Hem zijn?
Wanneer zal ik Hem ontmoeten,
zal zijn glimlach mij begroeten?



DNP-psalm 42:  3

Waarom, ziel, zo aangeslagen?
Waarom boordevol verdriet?
Hoop op God en laat je dragen.
Hij vergeet je zeker niet.
Want de dag komt - heb geduld! -
dat je Hem aanbidden zult,
dat je je weer zult verblijden,
als zijn blik je zal bevrijden.



Opwekking 428

Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die 't niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien.

Genade die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook - als ik mij tot Hem keer
dat God mij nooit verlaat.



Opwekking 428

Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.


