
Welkom!



Hij schenkt de levensadem,
Hij geeft de levensgeest,
in schande en in schade
is Hij nabij geweest,
aan al wie Hem aanbaden,
aan ieder die Hem vreest,
komt Hij, de Heer, te stade,
de minsten allermeest.

Liedboek 301 :2
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Zegen

Li turgie





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



Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,
die mij bij zal staan.

Mijn hulp is van U, Heer,
die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer
die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal.

Opwekking 640



Wat kan mij gebeuren
door zon of door maan?
U bent mijn schaduw,
U bent er altijd.
Bewaart heel mijn leven;
mijn komen en gaan,
U beschermt mij tot in eeuwigheid.

Mijn hulp is van U, Heer!
Mijn hulp is van U, Heer.
O, van U!

Opwekking 640
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Wie op de Here God vertrouwen
staan als de Sion vast.
Hoe hoog het onheil wast,
zij wankelen niet die op Hem bouwen.
Zij zullen als de berg des Heren
de tijd trotseren.

GK-psalm 125:  1 ,  2 ,  4



Hoog is Jeruzalem omgeven
door bergen sterk en steil, -
een stad van vrede en heil.
Zo is de Here heel hun leven
rondom hen die zijn woord bewaarden,
zijn volk op aarde.

GK-psalm 125:  2 ,  4



Wie op de dwaalweg zet zijn voeten
en wie in eigenwaan
kwaad doet, zal ’t kwaad vergaan.
Maar laat wie goed doet goed ontmoeten,
wie vraagt naar U, Heer, _ richt zijn schreden!
Schenk Israël vrede!

GK-psalm 125:  4



wij  b idden …
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1  Petrus  4 :  1 -6  

1 Nu dan, omdat Christus tijdens zijn leven op aarde heeft geleden, 
moet u zich net als hij wapenen met de gedachte dat wie in zijn 
aardse leven geleden heeft, met de zonde heeft afgerekend. 2 Zo 
iemand laat zich gedurende de rest van zijn leven niet meer leiden 
door menselijke verlangens maar door Gods wil. 3 U hebt al 
genoeg tijd verspild aan allerlei zaken waarin de ongelovigen 
plezier hebben: losbandigheid, wellust, dronkenschap, bras- en 
slemppartijen en verwerpelijke afgodendienst.



1  Petrus  4 :  1 -6  

4 Zij vinden het vreemd dat u niet langer meedoet aan hun 
liederlijke uitspattingen en ze spreken daarom kwaad over u. 5

Maar ze zullen zich daarvoor moeten verantwoorden tegenover 
hem die zich gereedhoudt om recht te spreken over levenden en 
doden. 6 Ook aan de doden is het evangelie verkondigd, opdat 
ook zij, al zijn ze naar hun leven op aarde door de mensen 
veroordeeld, bij God in de geest kunnen leven. 
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Mijn God ik kom naar U dan ben ik veilig
ik heb het u gezegd en blijf het zeggen:
Ik heb U nodig, Heer. De rest is overbodig.

De mensen hebben andere idolen
en wringen zich voor hen in honderd bochten,
maar dat zal ik nooit doen.
En zelfs hun naam niet noemen.

Psalmen voor Nu 16



Mijn God U vult mijn bord. U vult mijn beker.
U hebt iets moois bedacht
en straks is het van mij.
U houdt mijn hele leven in Uw handen
en ik kom goed terecht
want dat hebt U gezegd.

Psalmen voor Nu 16



De hele nacht lig ik aan God te denken;
Ik voel dat hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust.
Dan word ik blij, en zeker van mijn redding:
ik leef, ik leef naast God.
Ik val niet uit zijn hand.

Want u zult mij niet zomaar laten sterven;
ik hoef niet naar het graf.
Want u laat mij niet los.
U wilt mij leren waar ik het moet zoeken:
heel dicht bij u, mijn God, zal ik gelukkig zijn.

Psalmen voor Nu 16



wij  b idden …



Het collectedoel in deze dienst is voor de 

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.

TU
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Kom, kinderen niet dralen,
want de avond is nabij!
Wij zouden licht verdwalen
in deze woestenij.
Kom, vatten wij dan moed
naar de eeuwigheid te streven,
van kracht tot kracht te leven.
In ’t eind is alles goed.

Liedboek 799:  1 ,  2 ,  3 ,  6



Het zal ons niet berouwen
de smalle weg te gaan.
Hij riep ons, de getrouwe,
en Hij ging zelf vooraan.
Kom en vertrouw op Hem
die u is voorgetogen
en richt uw hart en ogen
vast op Jeruzalem.

Liedboek 799:  2 ,  3 ,  6



Maar reist gij op uw wijze,
dan reist gij nog niet goed.
De rechte pelgrimsreize
is tegen vlees en bloed.
Hoe zou gij zonder pijn
uw oude mens verlaten?
Geen medicijn kan baten:
er moet gestorven zijn.

Liedboek 799:  3 ,  6



Wij moesten het maar wagen
– ’t is wel het wagen waard –
om niets meer mee te dragen
dat onze ziel bezwaart.
De wereld is te klein!
Kom, ga met Jezus mede
in alle eeuwigheden!
Het moet toch Jezus zijn!

Liedboek 799:  6





Fijn dat je er was of dat
U deze dienst online hebt
kunnen mee maken!


