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GK-psalm 122:  1 ,  3

Ik was verheugd, toen men mij zei:
'Laat ons naar ’t huis des Heren gaan,
om voor Gods aangezicht te staan.
Kom, ga met ons en doe als wij.'
Jeruzalem, dat ik bemin,
nu treden wij uw poorten in.
Daar staan, o Gods stad, onze voeten,
Jeruzalem is hecht gebouwd,
wel saamgevoegd, wie haar aanschouwt,
zal haar als stad van vrede groeten.



GK-psalm 122:  3

Vraag vrede voor Jeruzalem.
Dat wie u liefheeft en bemint,
binnen uw muren vrede vindt.
Rust zij er in uw burcht voor hem.
Jeruzalem, dat ik bemin,
nu treden wij uw poorten in.
Gods vrede moge u bezoeken:
om vriend en broeder spreek ik nu.
Om ’s Heren tempel binnen u
wil ik het goede voor u zoeken.
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Sela- Wonderl i jk

U heeft mij al gezien, mijn vormeloos begin,
toen ik in het geheim gemaakt werd.
U, die alles weet van mij, nog voordat ik bestond.
U schreef het in uw boek;
U kent mij.

Wonderlijk, zoals U mij kent.
Zo volmaakt is uw liefde Heer.
Toets mijn hart:
ik wil de weg gaan die U wijst.
Leven met U, altijd.



Sela- Wonderl i jk

U heeft mij zelf gevormd, elk deel van wie ik ben
is wonderlijk gemaakt, uit liefde.
U, die alles weet van mij, zelfs elke fluistering
wordt door U gehoord.
U kent mij.

Wonderlijk, zoals U mij kent.
Zo volmaakt is uw liefde Heer.
Toets mijn hart:
ik wil de weg gaan die U wijst.
Leven met U, altijd.



Sela- Wonderl i jk

Wonderlijk, zoals U mij kent.
Zo volmaakt is uw liefde Heer.
Toets mijn hart:
ik wil de weg gaan die U wijst.
Leven met U, altijd.
Leven met U, altijd.

Wie ben ik zonder U?
U bent om mij heen.
Waar ik ga houdt U mij vast.



Sela- Wonderl i jk

Wie ben ik zonder U?
U bent om mij heen.
Waar ik ga houdt U mij vast.

Wonderlijk, zoals U mij kent.
Zo volmaakt is uw liefde Heer.
Toets mijn hart:
ik wil de weg gaan die U wijst.
Leven met U, altijd.
Leven met U, altijd.



wij  b idden …
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1 Een mens stelt zich veel vragen, de HEER geeft 
het antwoord. 
2 Een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de juiste 
weg, de HEER toetst wat hem innerlijk beweegt. 
3 Vertrouw bij je werk op de HEER, en je plannen 
zullen slagen. 
4 De HEER heeft alles wat hij heeft gemaakt zijn 
doel gegeven, de goddelozen heeft hij voor de 
ondergang bestemd. 
5 De HEER verafschuwt hooghartige mensen, ze 
worden hoe dan ook gestraft. 

Spreuken 16 :  1 -9  



6 Zonden worden toegedekt door liefde en trouw, 
wie ontzag heeft voor de HEER mijdt het kwaad.
7 Als de weg die iemand gaat de HEER behaagt, 
doet hij zelfs zijn vijand vrede met hem sluiten. 
8 Beter een schamel bezit, rechtvaardig 
verworven, dan een grote rijkdom, verkregen 
door onrecht. 
9 Een mens stippelt zijn weg uit, de HEER bepaalt 
de richting die hij gaat. 

Spreuken 16 :  1 -9  



De HEER wijst de weg
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DNP-psalm 25:  2 ,  6

HEER, leer mij uw waarheid kennen
en uw onderwijs verstaan.
Laat mij aan uw wegen wennen.
Wijs de juiste richting aan.
Want U bent het die mij redt.
Hele dagen, hele nachten
ben ik hoopvol in gebed:
altijd blijf ik U verwachten.



DNP-psalm 25:  6

Wie Hem vol ontzag verwachten
geeft de HEER - zo goed is Hij -
inzicht in zijn hartsgedachten.
Hij komt als een vriend dichtbij.
Ik blijf steeds vol goede moed
op zijn ondersteuning hopen.
Hij geleidt mij, Hij verhoedt
dat ik in de val zal lopen.
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Sela- Doopl ied

In het water van de doop,
zien wij hoe God zelf belooft,
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt,
van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.



Sela- Doopl ied

Eén met Christus in zijn dood,
gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd,
staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed veranderd is.



Sela- Doopl ied

Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus' weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.



Sela- Doopl ied

In zijn lichaam ingelijfd:
Christus' kerk die wereldwijd,
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan,
die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.



Sela- Doopl ied

Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus' weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.



Sela- Doopl ied

Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus' weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.



Sela- Doopl ied

Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil'ge Geest!
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!
Wat een liefde, wat een hoop!
U verzegelt door de doop
dat ons leven bij U veilig is.
Dat ons leven bij U veilig is.



wij  b idden …



Het collectedoel in deze dienst is voor de 

Je kunt een bijdrage overmaken 
naar: 
IBAN NL 42 RABO 03760 086 44
GKv Zuidlaren o.v.v. 'collecte',
of door gebruik te maken van
de app.

Diaconie



GK-Psalm 122: 1 ,  3
Sela Wonderl i jk
Lezen Spreuken 16: 1-9
Thema: De HEER wijst de weg
DNP-psalm 25: 2,  6
Sela dooplied
Liedboek 704

Li turgie



Liedboek 704:  1 ,  2 ,  3

Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.



Liedboek 704:  2 ,  3

Die eeuwig rijke God
moge' ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.



Liedboek 704:  3

Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.





Reageren of gewoon even napraten?

Bel: 050-5532468


