9-7-2021

Zingen: Gezang 222: 1, 2 en 4
1. Jezus, ga ons voor
op het levensspoor;
doe ons als getrouwe leden
volgen U op al uw schreden;
voer ons aan uw hand
tot in 't Vaderland.

1

Zingen: Gezang 222: 1, 2 en 4
2. Zou 't ons bang vergaan,
leer ons vast te staan;
doe ons in de bangste dagen
nimmer over moeiten klagen;
want door smarten heen
vinden w' U alleen.
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Zingen: Gezang 222: 1, 2 en 4
4. Richt ons leven lang,
Jezus, onze gang;
voert Gij ons op ruwe wegen,
geef ook daar uw hulp en zegen;
en aan 't eind der baan,
laat ons binnen gaan.
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Zingen: Psalm 119: 17 en 45
17. Leer mij, o Heer, de weg door U bepaald;
dan zal ik die ten einde toe bewaren;
geef mij verstand, met godd'lijk licht bestraald,
dan zal mijn oog op Uwe wetten staren;
dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaalt;
dan zal zich 't hart met mijne daden paren.
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Zingen: Psalm 119: 17 en 45
45. O Heer, Uw woord bestaat in eeuwigheid,
Daar 't hemelheir zich schikt naar Uw bevelen;
In Uwe trouw, zo gunstig toegezeid,
Zal elk geslacht, ja ,t eind der eeuwen delen;
Deez, aard' is hecht door Uwe hand bereid;
Haar stand blijft vast, al wiss'len haar tonelen.
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Zingen: Gezang 220
Jezus, Gij zijt de weg tot God,
't Woord, dat de schepping bereidde,
't licht, dat al duisternis ten spot
ons op de heilsweg wil leiden.
>>>
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Zingen: Gezang 220
Blindelings doolt de wereld voort,
sterven, dat is haar laatste woord.
Heiland, wil Gij haar bevrijden!
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Exodus 3:11-14
11. Mozes zei echter tegen God: Wie ben ik,
dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten
uit Egypte zou leiden?
12. En Hij zei: Voorzeker, Ik zal met u zijn, en
dit zal voor u het teken zijn dat Ík u gezonden
heb: Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u
God dienen op deze berg.
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Exodus 3:11-14
13. En Mozes zei tegen God: Zie, wanneer ik bij
de Israëlieten kom en tegen hen zeg: De God
van uw vaderen heeft mij naar u toe gezonden,
en zij mij zeggen: Wat is Zijn Naam? Wat moet
ik dan tegen hen zeggen?
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Exodus 3:11-14
14. En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN.
Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Israëlieten
zeggen: IK BEN heeft mij naar u toe gezonden.
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Hebreeën 10: 19-23
19. Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid
hebben om in te gaan in het heiligdom door
het bloed van Jezus,
20. langs een nieuwe en levende weg, die Hij
voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel,
dat is door Zijn vlees,
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Hebreeën 10: 19-23
21. en omdat wij een grote Priester hebben
over het huis van God,
22. laten wij tot Hem naderen met een
waarachtig hart, in volle zekerheid van het
geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht
geweten en ons lichaam gewassen is met rein
water.
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Hebreeën 10: 19-23
23. Laten wij de belijdenis van de hoop
onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het
beloofd heeft, is getrouw.
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Johannes 14: 1-7
1.Laat uw hart niet in beroering raken; u
gelooft in God, geloof ook in Mij.
2. In het huis van Mijn Vader zijn veel
woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u
gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor
u gereed te maken.
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Johannes 14: 1-7
3. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u
gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot
Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.
4. En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet
u.
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Johannes 14: 1-7
5. Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten
niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de
weg weten?
6. Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de
Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de
Vader dan door Mij.
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Johannes 14: 1-7
7. Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader
gekend hebben; en van nu af kent u Hem en
hebt u Hem gezien.
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Zingen: Psalm 33: 6 en 10
6. Maar d' altoos wijze raad des HEEREN,
Houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht.
Niets kan Zijn hoog besluit ooit keren,
't Blijft van geslachte tot geslacht!
Zalig moet men noemen,
>>>
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Zingen: Psalm 33: 6 en 10
Die hun Maker roemen
Als hun HEER' en God.
't Volk, door Hem tevoren
Gunstig uitverkoren
Tot Zijn erv' en lot
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Zingen: Psalm 33: 6 en 10
10. Zijn machtig arm beschermt de vromen,
En redt hun zielen van den dood;
Hij zal hen nimmer om doen komen
In duren tijd en hongersnood.
In de grootste smarten,
>>>
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Zingen: JdH 5: 1, 2 en 3
1. Al de weg leidt mij mijn Heiland,
wat verlangt mijn ziel dan meer?
Zou ik immer aan Hem twijf'len,
die mij voortleidt keer op keer?
>>>
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Zingen: JdH 5: 1, 2 en 3
Zoete troost en zaal'ge vrede,
heb ik steeds op Zijn bevel.
'k Weet wat hier mij overkome,
Hij maakt alle dingen wel.(bis)
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Zingen: JdH 5: 1, 2 en 3
2. Al de weg leidt mij mijn Heiland,
troost geeft Hij tot in de dood.
Als ik zwak ben in beproeving,
sterkt Hij mij met 't hemels brood.
>>>
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Zingen: JdH 5: 1, 2 en 3
Als mijn schreden soms gaan wank'len
en mijn ziel van dorst versmacht,
geeft Hij mij het levend water,
en vernieuwt mijn levenskracht.(bis)
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Zingen: JdH 5: 1, 2 en 3
3. Al de weg leidt mij mijn Heiland,
door al 't aardse stormgebruis,
en volkomen vreugde wacht mij,
in het zalig Vaderhuis.
>>>
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Zingen: JdH 5: 1, 2 en 3
Als 'k mijn kroon, die Hij zal geven,
aan Zijn voeten nederleg,
zal mijn lied voor eeuwig wezen:
"Jezus leidde m' al de weg."(bis)

26

Zingen: Psalm 89: 1 en 7
1.'k Zal eeuwig zingen van Gods
goedertierenheên;
Uw waarheid t' allen tijd, vermelden door mijn
reên.
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe
gunstbewijzen
>>>
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Zingen: Psalm 89: 1 en 7
naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal
rijzen;
zo min de hemel ooit uit zijne stand zal wijken,
zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of
bezwijken.
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Zingen: Psalm 89: 1 en 7
7.Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken
hoort!
Zij wand'len, Heer, in 't licht van 't godd'lijk
aanschijn voort;
zij zullen in Uw Naam zich al den dag
verblijden;
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Zingen: Psalm 89: 1 en 7
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht
schraagt hen in ‘t lijden,
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val
gedogen,
maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord
verhogen.
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