SAMENZANG VOOR DE DIENST
Opw. 640 - Mijn hulp is van U, Heer
Vrouwen
1
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.
Allen
Refrein:

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.
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!

Mannen
2
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.
Allen
Refrein:

Mijn hulp is van U, Heer, …

Refrein:

Mijn hulp is van U, Heer, …

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

Refein:

Al moet ik door de wildernis Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar Zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.
Refrein:

God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen
die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij Zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in Zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg,
wijst Hij mij de weg.

God wijst mij een weg ...

Opw. 809 - Dit is Jezus
1

Vanaf het begin
was het Woord bij God.
En het leven is
door het Woord ontstaan.
En het Woord was God,
en Hij was het Licht,
en de duisternis
kon het niet verslaan.

Refrein:

2

Dit is Jezus, dit is Jezus,
Jezus is het Woord.
Dit is Jezus, dit is Jezus,
Jezus is het Woord,
de Zoon van God.

En Hij werd een mens,
heeft bij ons gewoond,
maar Zijn eigen werk
heeft Hem niet erkend.
Maar wie Hem gelooft
en Zijn Woord aanvaardt,
wordt een kind van God,
door Hem zelf gekend.

Refrein:

Dit is Jezus, dit is Jezus, ...

Bridge:

Jezus is het licht dat gekomen is,
door het licht verdwijnt de duisternis.
Jezus is de hoop voor iedereen.
Jezus laat ons zien wie de Vader is,
want de Zoon is Zijn getuigenis.
Jezus is de hoop voor iedereen.

Opw. 429 - God wijst mij een weg
Refrein:

God wijst mij een weg ...

Dit is Jezus, dit is Jezus,
Jezus is het Woord.
Dit is Jezus, dit is Jezus,
Jezus is het Woord.
Refrein:

Dit is Jezus, dit is Jezus, ...
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WELKOM
AFKONDIGINGEN

Opw. 717 - Stil, mijn ziel, wees stil
1

Opw. 815 - Vul dit huis met Uw glorie
Mannen
Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw aanwezigheid.
Want alles is door U
en alles is tot U,
openbaar aan ons Uw heerlijkheid.
Vrouwen
Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw aanwezigheid.
Want alles is door U
en alles is tot U,
openbaar aan ons Uw heerlijkheid.
Allen
Refrein:

Heilig, heilig,
heilig is de Heer.
Jezus is Koning,
breng hulde geef Hem eer.

Refrein:

2

3

God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U en zal
niet wank'len.
Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnenin mij,
die rust in U alleen.

Stil, mijn ziel, wees stil
en dwaal niet af;
dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op Hem
en hef je schild
tegen de pijlen van verleiding.

Refrein:

Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw aanwezigheid.
Want alles is door U
en alles is tot U,
openbaar aan ons Uw heerlijkheid.
Refrein:

Stil, mijn ziel, wees stil
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds;
Hij is erbij
in je beproevingen en zorgen.

God, U bent mijn God

...

Stil, mijn ziel, wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds
omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer;
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht
doorbreekt.

Refrein:

God, U bent mijn God

...

Refrein:

God, U bent mijn God

...

Heilig, heilig, …

Refrein:

Heilig, heilig, …

Bridge:

…
Jezus is Koning,
breng hulde geef Hem eer.

Ik rust in U alleen.
Ik rust in U alleen.

GELOOFSBELIJDENIS
Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw aanwezigheid.
Want alles is door U
en alles is tot U,
openbaar aan ons Uw heerlijkheid.

STIL GEBED
VOTUM & GROET

Opw. 518 - Heer, U bent altijd bij mij
1

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.
Opwekkingsdienst Ark
Document Generated by EasiSlides

Refrein:

2

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.

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.

Refrein:

Heer, U bent altijd bij mij, ...

Refrein:

Heer, U bent altijd bij mij, ...

GEBED

Opw. 790 - God is mijn Herder
1

God is mijn Herder, die mij weidt;
in groene velden vind ik rust.
Hij gaat mij voor naar stille wateren.
Zijn goedheid verkwikt mijn ziel.

Refrein:

2

Hij leidt mijn voeten in het spoor
van recht en waarheid, tot Zijn eer.
Hij zalft mijn hoofd
en schenkt mijn beker vol;
een feestmaal staat voor mij klaar.

Refrein:
3

Heer, ik vertrouw op U alleen.
Heer, ik vertrouw op U alleen.
Want Uw trouw
en goedheid volgen mij;
genade leidt mij naar huis.

Heer, ik vertrouw op U alleen. ...

Al moet ik door een donker dal,
ook dan vrees ik de boze niet;
want U bent bij mij en Uw stok en staf
vertroosten mij steeds opnieuw.

Refrein:

Heer, ik vertrouw op U alleen. ...

Refrein:

Heer, ik vertrouw op U alleen. ...

Want Uw trouw en goedheid
volgen mij;
genade leidt mij naar huis.
Genade leidt mij naar huis.

SCHRIFTLEZING 1
2 Koningen 2: 19-22
19 De mannen van de stad zeiden tegen Elisa: Zie
toch, de ligging van deze stad is goed, zoals
mijn heer ziet; maar het water is slecht,
waardoor het land misgeboorte veroorzaakt.
20 En hij zei: Breng mij een nieuwe schaal en doe
er zout in. En zij brachten die bij hem.
21 Toen ging hij naar buiten, naar de waterbron,
wierp het zout daarin en zei: Zo zegt de
HEERE: Ik heb dit water gezond gemaakt, er
zal geen dood of misgeboorte meer door
komen.
22 Zo werd dat water gezond, tot op deze dag,
overeenkomstig het woord van Elisa dat hij
gesproken had.

SCHRIFTLEZING 2
Jeremia 29: 11
11 Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u
koester, spreekt de HEERE. Het zijn
gedachten van vrede en niet van kwaad,
namelijk om u toekomst en hoop te geven.

SCHRIFTLEZING 3
Matheus 5: 13
13 U bent het zout van de aarde; maar als het
zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal
het gezouten worden? Het deugt nergens
meer voor dan om weggeworpen en door de
mensen vertrapt te worden.

Opw. 798 - Houd vol
1

Wij zijn het volk van God,
wij zijn als vreemdelingen hier
met elkaar.
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Een leven lang te gast,
er ligt een hemels vaderland
voor ons klaar.
Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.
2

In tijden van vreugde,
maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
Allen
Refrein:

Het is een zegetocht
van heiligen en twijfelaars
bij elkaar.
Maar kijk, wij lopen nog,
wij lopen wat God heeft beloofd
achterna.
3

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.

4

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.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.
Refrein:

3

God is voor ons, God is naast ons,
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen wat hierna komt,
want Hij laat ons nooit alleen.

En nu wij zijn omringd
door zoveel helden die ons voor
zijn gegaan,
nu geven wij niet op.
Het zijn de schouders waarop wij
mogen staan.
Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

Refrein:

God is voor ons, God is naast ons, ...

VERKONDIGING
Thema: ‘Onderweg naar morgen’

‘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’.

Refrein:

‘Ik ben die Ik ben’ …

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

GEBED
COLLECTE

Opw. 770 - Ik zal er zijn
Opw. 785 - Fundament
Vrouwen
1
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’.
Mannen
2
Een boog in de wolken
als teken van trouw,
staat boven mijn leven,
zegt: Ik ben bij jou!

Mannen
1
Ik bouw op Jezus, anders niet;
het is Zijn bloed dat redding biedt.
Wie op Hem hoopt,
wordt niet beschaamd;
ik steun alleen op Jezus’ Naam.
Vrouwen
2
Ik bouw op Jezus, anders niet;
het is Zijn bloed dat redding biedt.
Wie op Hem hoopt,
wordt niet beschaamd;
ik steun alleen op Jezus’ Naam.
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Allen
Refrein:

3

Heer, U bent ons fundament.
Zwak wordt sterk, door al Uw werk.
In de storm blijft U Heer;
hoogste Heer!

in Zijn nabijheid, voor altijd.
Amen, amen!
3

Ook als de nacht mijn zicht vervaagt,
toont Hij Zijn liefde die mij draagt.
Al woeden stormen om mij heen,
mijn anker rust in Hem alleen.
Mijn anker rust in Hem alleen!

Dus kijk omhoog
en zie wat nog verborgen is,
maar wat beloofd is,
dat blijft in alle eeuwigheid.
En als je lijdt,
weet dat het maar voor even is.
Als Jezus terugkomt,
deel je in Zijn heerlijkheid.

Refrein:

Heer, U bent ons fundament.

Refrein:

Spoedig zullen wij Hem zien ...

Refrein:

Heer, U bent ons fundament.

Refrein:

Spoedig zullen wij Hem zien ...

4

Wanneer Hij komt met luid geschal,
weet ik dat Hij mij kennen zal.
Bekleed met Zijn gerechtigheid
ben ik van Hem in eeuwigheid!

Refrein:

Heer, U bent ons fundament.

Refrein:

Heer, U bent ons fundament.

SLOTLIED (staande)

ZEGEN
ZINGEN TIJDENS UITGAAN
Opw. 698 - Nooit meer alleen
1

Opw. 585 - Er is een dag
1

Er is een dag,
waar al wat leeft al lang op wacht,
een dag van blijdschap,
als heel de schepping wordt bevrijd.
En op die dag,
dan komt de Heer en haalt Zijn bruid,
die rein en stralend
opgaat in Zijn heerlijkheid.

Ook al gaat mijn weg
door een diep dal
van duisternis heen,
Uw liefde drijft de angst uit in mij.
Ook al loop ik vast,
overvallen
door een hevige storm,
ik keer niet om, want U bent nabij.
En ik vrees geen gevaren meer,
met mijn God steeds aan mijn zij.
Voor wie zou ik nog vrezen?
Hij is toch bij mij? Hij is toch bij mij?

Refrein:
2

Er klinkt geschal,
wanneer de graven opengaan
en doden opstaan,
voor eeuwig levend door Zijn kracht.
Hun aardse tent
wordt nu bekleed met heerlijkheid,
de dood verzwolgen,
overwonnen voor altijd.

Refrein:

Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen
zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven

2

Nooit meer, nooit meer alleen,
loop ik door de stormen heen.
Nooit meer, nooit meer alleen,
op de berg of in de dalen.
Nooit meer, nooit meer alleen;
Heer, U laat mij nooit meer alleen.

En ik zie al de glans,
in de verte,
van het stralende licht,
dat schijnt voor elk
die volhoudt en wacht.
Maar tot aan die dag
dat de schepping
wordt bevrijd van de pijn,
is U te kennen al wat ik wil.
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Refrein:

En ik vrees geen gevaren meer,
met mijn God steeds aan mijn zij.
Voor wie zou ik nog vrezen?
Hij is toch bij mij? Hij is toch bij mij?

Refrein:

Nooit meer, nooit meer alleen, ...

Bridge:
(2x)

Ja, ik zie al de glans,
in de verte,
van het stralende licht.
Maar tot aan die dag
dat de schepping
wordt bevrijd van de pijn,
blijf ik U prijzen, blijf ik U prijzen.

Bridge 1: U schijnt feller
(2x)
dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.
U schijnt feller
dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.
Bridge 2: God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust.
Refrein:

Refrein:

Nooit meer, nooit meer alleen, ...

Refrein:

Nooit meer, nooit meer alleen, ...

God van licht, wees mijn gids.

...

Opw. 807 - God van licht
1

In mijn twijfels, mijn verdriet,
in mijn falen ontbreekt U niet.
In Uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

2

In mijn onrust neemt U mijn hand;
in mijn vragen
houdt Uw Woord stand.
In Uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

Refrein:

3

God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust, waar U woont.
Waar U woont,
waar U woont,
waar U woont.

Storm en golven vrees ik niet.
In de morgen zing ik mijn lied.
In Uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

Refrein:

God van licht, wees mijn gids.

...
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