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Psalmen van Nu 84

Wat hou ik van uw huis,

HEER van de hemelse legers.

Ik kan zo sterk verlangen naar

De binnenpleinen van de HEER.

Diep in mijn lijf is zo'n heimwee,

Zo'n blijvende schreeuw om de levende God.



Psalmen van Nu 84

Een vogel is er thuis,

HEER van de hemelse legers.

Een zwaluw voedt haar jongen op

Bij u onder de pannen, God.

Wonen bij u is een zegen,

Zo'n blijvende kans om te zingen voor u.



Psalmen van Nu 84

Gelukkig wie naar u

Vol van verlangen op weg zijn,

Zelfs in het dorre bomendal

Zien zij een bron en regenval,

Gaan ze van zegen tot zegen,

Naar God die verschijnt in zijn heilige stad.



Psalmen van Nu 84

Ach hoor en kijk naar mij,

HEER van de hemelse legers.

Ja liever één dag dichtbij u

Dan duizend dagen zonder u.

Liever bij u aan de drempel

Dan binnen te zijn in een duistere tent.



Psalmen van Nu 84

De HEER beveiligt ons,

Eer en geluk zal hij geven,

Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd

Aan mensen, eerlijk onderweg.

HEER van de hemelse legers,

Gelukkig zijn zij die vertrouwen op u.

Wat hou ik van uw huis.



Wel kom
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1 In het begin was het Woord, het Woord was bij 
God en het Woord was God. 2 Het was in het 
begin bij God. 3 Alles is erdoor ontstaan en 
zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4 In 
het Woord was leven en het leven was het licht 
voor de mensen. 5 Het licht schijnt in de 
duisternis en de duisternis heeft het niet in haar 
macht gekregen. 6 Er kwam iemand die door God 
was gezonden; hij heette Johannes. 7 Hij kwam 
als getuige, om van het licht te getuigen, opdat 
iedereen door hem zou geloven.

Johannes 1 : 1 -14  



8 Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te 
getuigen van het licht: 9 het ware licht, dat ieder 
mens verlicht en naar de wereld kwam. 10 Het 
Woord was in de wereld, de wereld is door hem 
ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11 Hij 
kwam naar wat van hem was, maar wie van hem 
waren hebben hem niet ontvangen. 12 Wie hem 
wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij 
het voorrecht gegeven om kinderen van God te 
worden. 13 Zij zijn niet op natuurlijke wijze 
geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de 
wil van een man, maar uit God.

Johannes 1 : 1 -14  



14 Het Woord is mens geworden en heeft bij ons 
gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij 
hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van 
de enige Zoon van de Vader. 

Johannes 1 : 1 -14  
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1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 
Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn 
voorbij, en de zee is er niet meer. 2 Toen zag ik de 
heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel 
neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid 
die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en 
hem opwacht. 3 Ik hoorde een luide stem vanaf 
de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder 
de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn 
volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen 
zijn.

Openbar ing 21 :  1 -4  



4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal 
geen dood meer zijn, geen rouw, geen 
jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is 
voorbij.’ 

Openbar ing 21 :  1 -4  





VOOR



Mattheus 1

‘De maagd zal zwanger zijn en 
een zoon baren, en men zal hem 
de naam Immanuel geven, wat in 
onze taal betekent: God is bij 
ons.’



Johannes 1

‘Het Woord is mens geworden en 
heeft bij ons gewoond.’



Johannes 1

‘Het Woord was bij God […] het 
was in het begin bij God [...] 
Zonder dit is niets ontstaan van 
wat bestaat.’



Mattheus 28

‘Ik zal bij jullie zijn, voor altijd.’ 



Openbaring 21

‘Gods woonplaats is onder de 
mensen, hij zal bij hen wonen. Zij 
zullen zijn volken zijn en God zelf 
zal als hun God bij hen zijn.’



BIJ

fundamenteel

onveranderlijk eeuwig

onwankelbaar



GOD IS BIJ ONS
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Opwekking 518

Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.



Opwekking 518

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen.



Opwekking 518

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen,
elke dag.



Opwekking 518

Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.



Opwekking 518

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen.

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen,
elke dag.





Het collectedoel in deze mini-dienst is voor de

Je kunt een bijdrage via internetbankieren
overmaken naar 
IBAN: NL 42 RABO 03760 086 44
t.n.v. GKv Zuidlaren o.v.v. 'collecte' of door 
gebruik te maken van de Givt-app.

Zending en evangelisatie
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Sela- Ik  zal  er  z i jn

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.



Sela- Ik  zal  er  z i jn

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn 
naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.



Sela- Ik  zal  er  z i jn

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.
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Va der,  in de hemel
die zoveel  om mi j geeft
da t u in uw gena de
uw zoon gegeven heeft
da nk u voor uw l iefde
uw eindeloze trouw
da t onda nks a l  mi jn fa len
u zegt ik houd va n jou

Herste l  mi jn eerste  l iefde



Herstel  mi jn eerste l iefde
die ik ooi t ha d voor u
wa nt ik wi l  va n u houden
nog zo veel  meer da n nu
Mi jn ha r t moet weer ga a n bra ngen
zoa ls het heeft geda a n
vol  vuur en vol  va n ha r tstocht
die nooi t meer weg za l  ga a n

Herste l  mi jn eerste  l iefde



De drukte va n het leven
trok mi j met zi ch mee
De l iefde die verva a gde
de pa ssie die verdween
Ik wa s u niet vergeten
ma a r na m de ti jd niet meer
om in uw woord te lezen
bi j u te z i jn o Heer

Herste l  mi jn eerste  l iefde



Herstel  mi jn eerste l iefde
die ik ooi t ha d voor u
wa nt ik wi l  va n u houden
nog zo veel  meer da n nu
Mi jn ha r t moet weer ga a n bra nden
zoa ls het heeft geda a n
vol  vuur en vol  va n ha r tstocht
die nooi t meer weg za l  ga a n

Herste l  mi jn eerste  l iefde



Va der,  in de hemel
met eerbied vra a g ik nu
of u mi j wi l t vergeven
Ik ka n niet zonder u
Da nk u voor uw l iefde
uw eindeloze trouw
Va der ik wi l  zeggen
da t ik zoveel  va n U houd

Herste l  mi jn eerste  l iefde



bel 050-5532468

Reageren of gewoon even napraten?


