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De HEER regeert! Zijn koninklijk gewaad
is kracht en luister, en onwrikbaar staat
de troon waarop Hij zetelt voor altijd;
de aarde wankelt niet in eeuwigheid.

DNP-psalm 93:  1 ,  3



Uw woorden zijn betrouwbaar voor altijd
en in de tempel straalt uw heiligheid.
In deze wereld waar het water woedt
doorstaan uw woord en huis de hoogste vloed.

DNP-psalm 93:  3
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Jesaja  61 :  1 -3  

1 De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij 
gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij 
gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan 
gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden
hun bevrijding, 2 om een genadejaar van de HEER uit te roepen en 
een dag van wraak voor onze God, om allen die treuren te 
troosten, 3 om aan Sions treurenden te schenken een kroon op 
hun hoofd in plaats van stof, vreugdeolie in plaats van een 
rouwgewaad, feestkledij in plaats van verslagenheid. 





Matteüs 5 :  1 -10 

1 Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij 
zitten met zijn leerlingen om zich heen. 2 Hij nam het woord en 
onderrichtte hen: 
3 'Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het 
koninkrijk van de hemel. 
4 Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. 
5 Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. 
6 Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij 
zullen verzadigd worden. 
7 Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid 
ondervinden.



Matteüs 5 :  1 -10 

8 Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. 
9 Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God 
genoemd worden. 
10 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want 
voor hen is het koninkrijk van de hemel. 





Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
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U kent mijn zwerftocht door het hele land.
U vangt, als het verdriet mij overmant,
mijn tranen op; ze zullen in uw hand
volkomen veilig wezen.
Is in uw boek mijn onschuld niet te lezen?
Mijn vijanden moeten uw vonnis vrezen!
Nooit wordt U, God, door mij genoeg geprezen,
want U staat aan mijn kant.

DNP-psalm 56:  3 ,  4



Ik prijs U, HEER en hef een danklied aan,
omdat U voor uw woorden in blijft staan.
Wat U beloofde heeft U ook gedaan;
daarom zal ik U eren.
Met U kan ik zelfs doodsgevaar trotseren.
Ik stoot, als stenen mij de weg blokkeren,
mijn voeten niet; wat kan mij nu nog deren?
U maakt voor mij ruim baan.

DNP-psalm 56:  4





Het Bijbelverhaal voor 
dove kinderen in 

Wit-Rusland



Het collectedoel in deze dienst is voor  

Je kunt een bijdrage 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 app.

de diaconie t.b.v. "Wit Rusland"




