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Vertaling: Toon ons Heer, uw erbarmen. Amen, kom 
spoedig.  
 
- Slotlied: Jezus leeft in eeuwigheid (Evangelische Liedb. 
411:1, 2) (staande) 
 
Refrein: Jezus leeft in eeuwigheid 
            Zijn sjaloom wordt werkelijkheid  
            Alle dingen maakt Hij nieuw.  
            Hij is de Heer van mijn leven. 
 
Straks als er een nieuwe dag begint, 
En het licht het van het duister wint, 
Mag ik bij Hem binnengaan, 
Voor zijn troon gaan staan, 
Hef ik daar mijn loflied aan.  Refrein. 
 
Straks als er een nieuwe dag begint, 
En het licht voor altijd overwint, 
Zal de hemel opengaan,  
Komt de Heer eraan,  
Heffen wij dit loflied aan: 
 
Jezus leeft in eeuwigheid 
Zijn sjaloom wordt wereldwijd. 
Alle dingen maakt Hij nieuw.  
Hij is de Heer van mijn leven. 
 
- Zegen 
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- WelcomeSingers: Standing on the promises 
 
Standing on the promises of Christ my King,  
Thro’ eternal ages let His praises ring; 
Glory in the highest, I will shout and sing, 
standing on the promises of God. 
 
Refrein: 
Standing, standing, standing on the promises of God my 
Savior; 
Standing, standing, I’m standing on the promises of God. 
 
Standing on the promises of Christ the Lord,  
bound to Him eternally by love’s strong cord, 
Overcoming daily with the Spirit’s sword,  
standing on the promises of God. 
 
(Refrein) 
 
Standing on the promises I cannot fall, 
list’ning every moment to the Spirit’s call,  
resting in my Savior as my all in all,  
standing on the promises of God. 
 
(refrein) 
 
 - Woord van welkom 
 
-  Aanvangslied: Psalm 43: 3, 4 (staande) 
 
O Here God, kom mij bevrijden, 
zend mij uw waarheid en uw licht 
die naar uw heilge berg mij leiden, 
waar Gij mij woning wilt bereiden. 
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dat de dag van de Redder komen zou,  
die zijn volk bevrijden zal van ieder juk,  
die het zal winnen van de dood. 
 
Zijn Geest zet ons in vuur en vlam,  
geeft de kracht om ons werk voor Hem te doen,  
om wie vastloopt, los te maken, in zijn naam  
te redden wie verloren gaan. 
 
(Refrein) 
 
Geloof zet bergen aan de kant,  
en maakt moog’lijk wat niemand meer verwacht. 
Wie Hem aanroept, vindt een uitgestoken hand,  
wie Hem gelooft, ervaart zijn kracht. 
 
(Refrein) 
 
- Delen in de belofte 
 
- Zingen:  Bij ’t steken der bazuinen, Lied 758 
 
- Zingen: Luister naar de wind,  NLB 936 
WelcomeSingers, couplet 1; allen: couplet 2 en 3. 
 
- Dankgebed, voorbeden, afgesloten met zingend bidden 
van het Onze Vader 
 
- Collecten, de WelcomeSingers zingen:  Ostende nobis 
1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
 
Ostende nobis Domine,  
misericordiam tuam. 
Amen! Amen! 
Maranatha! Maranatha! 
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geloof kon het volk door de Rode Zee trekken als over 
droog land; toen de Egyptenaren dat ook probeerden 
werden ze verzwolgen. 30 Door dat geloof vielen de 
muren van Jericho toen het volk er zeven dagen lang 
omheen getrokken was. 31 Door haar geloof ontving de 
hoer Rachab de verkenners gastvrij in haar huis en is ze 
niet met de ongehoorzame bewoners van haar stad 
omgekomen. 
 
32 Wat valt hier nog aan toe te voegen? De tijd ontbreekt 
me om te vertellen over Gideon en Barak, Simson en 
Jefta, David en Samuel, en over de profeten, 33 die door 
hun geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid lieten 
gelden, en kregen wat hun beloofd was. 
 
- Zingen: Door het geloof 
WelcomeSingers: de coupletten, allen: refrein 
 
Door het geloof zien wij Gods hand  
in de pracht van zijn schepping om ons heen,  
van zijn trouw een teken aan zijn kinderen  
die Hem geloven ongezien. 
 
Als helden met een groot geloof  
gingen eens onze vaderen op weg,  
zonder eerst een voorbeeld van het land te zien  
dat hen door God was toegezegd. 
 
Refrein:  
Wij vertrouwen vast op zijn belofte,  
wij zien uit naar wat geen mens ooit heeft aanschouwd. 
Als de tijd voorbij is en ons werk gedaan,  
zien wij de stad door God gebouwd. 
 
Profeten zagen in geloof,  
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Geef dat ik door U opgericht 
kom voor uw aangezicht. 
 
Dan ga ik op tot uw altaren, 
tot U, o bron van zaligheid. 
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren 
en dankbaar ruisen alle snaren 
voor U die al mijn vreugde zijt 
en eindloos mij verblijdt. en doe als wij !? 
 
- Stil gebed, Votum en groet 
 
- Zingen: Psalm  43: 5 
 
Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen, 
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer ? 
Vertrouw op 's Heeren welbehagen. 
Hij doet weldra de morgen dagen. 
Ja, ik zal zingen tot zijn eer: 
mijn redder is de Heer. 
 
- Inleiding op het thema.  
 
- WelcomeSingers: It’s a happy day 
WelcomeSingers: het lied; allen: 2 x het lied. 
 
It’s a happy day and I thank God for the weather. 
It’s a happy day and I’m living it for my Lord. 
It’s a happy day and I thank God we’re together,  
living each day by the promises in God’s word. 
 
- Gebed 
 
- WelcomeSingers: Ik zal er zijn 
WelcomeSingers, couplet 1, 2, allen: couplet 3, 4. 
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WelcomeSingers: 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’. 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw,  
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde maar ook van verdriet  
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
Refrein: ‘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’. 
 
Allen: 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. 
 
O 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. 
 
Refrein: ‘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’. 
uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.  
 
- Signaal Het lied van het eeuwige leven  (Michel van der 
Plas) 
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Ik geloof in een dag van verrijzenis. 
Ik geloof in een God van vergeven 
en dat mijn geluk ook het zijne is. 
Ik geloof in het eeuwige leven. 
 
En dat Hij mij vurig verlangt in zijn land 
en dat Hij mijn naam heeft geschreven 
voor nu en altijd in de palm van zijn hand. 
Ik geloof in het eeuwige leven. 
 
Ik geloof in een rijk dat voor mij bestaat 
en dat het de dood zal beschamen. 
Ik geloof in een liefde, die nooit vergaat 
en het eeuwige leven,  Amen.                                                       
 
- Zingen: Zij gaan op naar de stad van de vrede. NLB 
Lied 729 
WelcomeSingers, couplet 1, 2; allen: couplet 3, 4 
 
- De Bijbel open: Hebreeën 11: 23-34  
Door hun geloof konden Mozes’ ouders hem na zijn 
geboorte drie maanden verborgen houden. Ze vonden 
hun kind erg mooi en waren niet bang voor het bevel van 
de koning. 24 Door zijn geloof weigerde Mozes, toen hij 
volwassen werd, aangesproken te worden als zoon van 
een dochter van de farao. 25 Liever werd hij even slecht 
behandeld als het volk van God dan dat hij vluchtig 
voordeel had bij de zonde; 26 omdat hij uitzag naar de 
beloning waardeerde hij de smaad van Christus hoger 
dan de schatten van Egypte. 27 Door zijn geloof verliet 
hij Egypte zonder angst voor de woede van de koning; hij 
volhardde, als zag hij de Onzienlijke. 28 Door zijn geloof 
liet hij het pesachfeest vieren, en de deurposten met 
bloed besprenkelen opdat de doodsengel hun 
eerstgeborenen geen haar zou krenken. 29 Door het  


