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Opwekking 281
Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

Opwekking 281
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

Psalm 65: 4
4. O onze God, o vast vertrouwen
Van 't allerverste land,
Op Wien al 's aardrijks einden bouwen
En 't wijdstgelegen strand.

Psalm 65: 4
Gij, die de hemelhoge bergen,
Doet pal staan door Uw kracht,
Zodat zij vloed en stormen tergen,
Gij zijt omgord met macht.

Apostolische vermaning; 1 Johannes 4: 7-21
7. Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, 
want de liefde is uit God; en ieder die 
liefheeft, is uit God geboren en kent God. 
8. Wie niet liefheeft, kent God niet, want 
God is liefde. 

Apostolische vermaning; 1 Johannes 4: 7-21
9. Hierin is de liefde van God aan ons 
geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren 
Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat 
wij zouden leven door Hem. 
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Apostolische vermaning; 1 Johannes 4: 7-21
10. Hierin is de liefde, niet dat wij God 
lief hebben gekregen, maar dat Hij ons 
liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening 
voor onze zonden. 
11. Geliefden, als God ons zo liefhad, 
moeten ook wij elkaar liefhebben. 

Apostolische vermaning; 1 Johannes 4: 7-21
12. Niemand heeft ooit God gezien. Als 
wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en 
is Zijn liefde in ons volmaakt geworden. 
13. Hieraan weten wij dat wij in Hem 
blijven en Hij in ons, doordat Hij ons van 
Zijn Geest gegeven heeft. 

Apostolische vermaning; 1 Johannes 4: 7-21
14. En wij hebben gezien en getuigen dat 
de Vader de Zoon gezonden heeft als 
Zaligmaker van de wereld. 
15. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van 
God is, God blijft in hem, en hij in God. 

Apostolische vermaning; 1 Johannes 4: 7-21
16. En wij hebben de liefde die God tot 
ons heeft, gekend en geloofd. God is 
liefde en wie in de liefde blijft, blijft in 
God, en God in hem. 

Apostolische vermaning; 1 Johannes 4: 7-21
17. Hierin is de liefde bij ons volmaakt 
geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen 
hebben op de dag van het oordeel. Want 
zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. 

Apostolische vermaning; 1 Johannes 4: 7-21
18. Er is in de liefde geen vrees, maar de 
volmaakte liefde drijft de vrees uit. De 
vrees houdt immers straf in, en wie 
vreest, is niet volmaakt in de liefde. 
19. Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons 
eerst liefhad. 
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Apostolische vermaning; 1 Johannes 4: 7-21
20. Als iemand zou zeggen: Ik heb God 
lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is 
hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, 
die hij ziet, niet liefheeft, hoe kan hij God 
liefhebben, Die hij niet gezien heeft? 

Apostolische vermaning; 1 Johannes 4: 7-21
21. En dit gebod hebben wij van Hem, 
dat wie God liefheeft, ook zijn broeder 
moet liefhebben.  

Psalm 119: 3
3. Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen 
Geest!
Mocht die mij op mijn paân ten leidsman 
strekken!
'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik 
onbevreesd;

Psalm 119: 3
Dan zou geen schaamt' mijn aangezicht 
bedekken,
Wanneer ik steeds opmerkend waar' 
geweest,
Hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde 
wekken.

Lezen: Jesaja 6: 1 t/m 13
1. In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag 
ik de Heere zitten op een hoge en 
verheven troon, en de zomen van Zijn 
gewaad vulden de tempel. 

Lezen: Jesaja 6: 1 t/m 13
2. Serafs stonden boven Hem. Ieder had 
zes vleugels: met twee bedekte ieder zijn 
gezicht, met twee bedekte hij zijn 
voeten, en met twee vloog hij. 
3. De een riep tot de ander: Heilig, heilig, 
heilig is de HEERE van de legermachten; 
heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid! 
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Lezen: Jesaja 6: 1 t/m 13
4. De deurpinnen in de drempels 
schudden door de stem van hem die 
riep, en het huis vulde zich met rook. 

Lezen: Jesaja 6: 1 t/m 13
5. Toen zei ik: Wee mij, want ik verga! Ik 
ben immers een man met onreine lippen 
en woon te midden van een volk met 
onreine lippen. Mijn ogen hebben 
namelijk de Koning, de HEERE van de 
legermachten, gezien. 

Lezen: Jesaja 6: 1 t/m 13
6. Maar een van de serafs vloog naar mij 
toe, en hij had een gloeiende kool in zijn 
hand, die hij met een tang van het altaar 
had genomen.

Lezen: Jesaja 6: 1 t/m 13
7. Daarmee raakte hij mijn mond aan en 
zei: Zie, deze heeft uw lippen 
aangeraakt. Zo is uw misdaad van u 
geweken en uw zonde verzoend. 

Lezen: Jesaja 6: 1 t/m 13
8. Daarna hoorde ik de stem van de 
Heere. Hij zei: Wie zal Ik zenden? Wie zal 
er voor Ons gaan? Toen zei ik: Zie, hier 
ben ik, zend mij. 

Lezen: Jesaja 6: 1 t/m 13
9. Toen zei Hij: Ga en zeg tegen dit volk: 
Luister voortdurend, maar u zult het niet 
begrijpen. Zie voortdurend, maar u zult 
het niet opmerken. 
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Lezen: Jesaja 6: 1 t/m 13
10. Maak het hart van dit volk vet, en 
stop hun oren toe, en sluit hun ogen; 
anders zullen zij met hun ogen zien, en 
met hun oren horen, en met hun hart 
begrijpen en zich bekeren, en zal Hij hen 
genezen. 

Lezen: Jesaja 6: 1 t/m 13
11. Toen zei ik: Hoelang, Heere? Hij zei: 
Totdat de steden verwoest zijn, zodat er 
geen inwoner meer is, en de huizen, 
zodat er geen mens meer in is, en het 
land verworden is tot een woestenij. 

Lezen: Jesaja 6: 1 t/m 13
12. Want de HEERE zal de mensen ver 
weg doen gaan, en de verlatenheid in 
het land zal groot zijn. 

Lezen: Jesaja 6: 1 t/m 13
13. Al zal daarin nog een tiende deel 
over zijn, het zal weer verwoest worden. 
Maar zoals van de eik en de haageik na 
het omhakken een stronk overblijft, zal 
hun stronk een heilig zaad zijn. 

Psalm 150: 1
1. Looft God, looft zijn Naam alom;
Looft Hem in Zijn heiligdom;
Looft des HEEREN grote macht,
In den hemel Zijner kracht;

Psalm 150: 1
Looft Hem, om Zijn mogendheden,
Looft Hem, naar zo menig blijk
Van Zijn heerlijk koninkrijk,
Voor Zijn troon en hier beneden.
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Gezang 92: 1
1. Heilig, heilig, heilig, Here God 
almachtig,
vroeg in de morgen wordt U mijn zang 
gewijd.
Heilig, heilig, heilig, liefdevol en machtig,
drie-enig God, die een in wezen zijt.

Gezang 132: 1 en 3
1. Wij loven U, o God, wij prijzen uwe 
naam;
U, eeuwig' Vader, U verheft al 't schepsel 
saam!
Zingt serafs, eng'len zingt, heft aan, gij 
machten, tronen;

Gezang 132: 1 en 3
onafgebroken rijz' uw lied op hoge 
tonen!
Gij, driemaal heilig zijt G', o God der 
legerscharen;
dat aard' en hemel steeds uw grootheid 
openbaren!

Gezang 132: 1 en 3
3. U, Vader, U zij lof, op een verhoogde 
toon!
Lof uwe eigene, uw eengeboornen Zoon!
Lof uwe Geest, die ons ten Trooster is 
gegeven,

Gezang 132: 1 en 3
ten Leidsman op de weg naar 't eeuwig 
zalig leven!
U looft uw Kerk alom, waar Gij die ook 
vergaarde;
U loov', wat loven kan, in hemel en op 
aarde!


