


- Vooraf zingen de WelcomeSingers 
  
- Welkom 

- Intochtslied: Psalm 42 : 1 en 3 in de Oude Berijming 

't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 
schreeuwt niet sterker naar 't genot 
van de frisse waterstromen, 
dan mijn ziel verlangt naar God. 
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER; 
God des levens, ach, wanneer 
zal ik naad'ren voor Uw ogen,  
in Uw huis Uw naam verhogen?   

O mijn ziel, wat buigt g' u neder?  
Waartoe zijt g' in mij ontrust?  
Voed het oud vertrouwen weder; 
zoek in 's Hoogsten lof uw lust; 
want Gods goedheid zal uw druk 
eens verwiss'len in geluk. 
Hoop op God, sla 't oog naar boven; 
want ik zal Zijn naam nog loven.   

- Stil gebed, votum en groet 

- Zingen: Psalm 42 : 5 in de Oude Berijming 

Maar de HEER zal uitkomst geven, 
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt; 
'k zal in dit vertrouwen leven, 
en dat melden in mijn lied; 
'k zal Zijn lof zelfs in den nacht 
zingen, daar ik Hem verwacht; 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tot in eeuwigheid. Amen. Amen. 

- Collecten: 1e. Diaconie, 2e. 
Onderhoudsfonds 

- Slotlied: De zegen van God, onze 
Vader  
 
De zegen van God, onze Vader 
zij met ons waar wij ook gaan. 
Hij zal ons behoeden, bewaren, 
en legt over ons Zijn Naam. 
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn 
Naam, 
Hij zal er zijn en met ons gaan. 
 
Genade van Christus de Here, 
Zijn waarheid zij ons tot licht, 
om steeds meer Zijn liefde te leren, 
te leven op Hem gericht. 
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn 
Naam, 
Hij zal er zijn en met ons gaan. 
 
Hij zal door Zijn Geest ons geleiden, 
met kracht zal Hij naast ons staan, 
door vrede en hoop ons verblijden, 
zo zendt Hij ons in Zijn Naam. 
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn 
Naam,  
Hij zal er zijn en met ons gaan. 

- Zegen, waarna we zingen: NLB 
428 Ned. Versie (staande) 

Overvloedig geef Ik u; zoals de 
Vader mij zond 
Zo zend Ik u Ga en deel mijn liefde 
uit; 
vrede zij u (2x) 
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en mijn hart, wat mij moog' treffen, 
tot den God mijns levens heffen.  

- Gebed  

- Zingen met de WelcomeSingers: Zingen: NLB 84a  
WelcomeSingers  1,2 en 3 en allen: 4 en 5 

- Signaal 

- De Bijbel open: 2 Timoteüs 1: 1 – 14 

- Zingen: NLB 900 5x in wisselzang  1. WS, 2 allen,  
3 WS , 4 en 5 allen 

- “Het oude behouden” 
  
- Zingen: Liefde 
WelcomeSingers: 1,2,3; allen: 4,5 en 6  

1.  
Kon ik alle talen spreken,  
stemden engelen mijn tong,  
mocht de liefde mij ontbreken,  
ik zou galmen als een gong. 

2. 
Had ik gaven van profeten,  
droeg mijn wijngaard goede vrucht,  
wist ik al wat is te weten,  
zonder liefde blies ik lucht.  

3. 
Was ik gul, onovertroffen,  
bracht ik wonderen teweeg,  
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gaf mijn eigen lijf als offer,  
zonder liefde bleef het leeg. 

4. 
Liefde heeft een lange adem,  
is niet praalziek, niet jaloers;  
zij kent woorden van genade,  
spreekt verwijtend noch platvloers. 

5. 
Liefde is niet zelfgenoegzaam,  
zij vergeldt geen kwaad met kwaad;  
zoekt waarachtig en behoedzaam  
naar een ander lied dan haat. 

6. 
Alles weet ze, alles draagt ze,  
alles hoopt ze vroeg of laat,  
tegen alles in volhardt ze,  
tot het uiterste in staat. 

- Signaal 

- Zingen: Shepherd, lead me… 
1x allen, 1x koor, 1x allen  

Shepherd lead me, I will follow ev´ry where You go.  
Spirit teach me, guide me, lead me, cover me with love.  
Lord, I need Your power in my life,  
Jesus, Saviour, God with us,  
oh Jesus, Saviour, God with us.  

- Dankgebed en voorbeden, Onze Vader (zingend) 
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Onze Vader in de hemel, 
heilig is uw naam. 
Laat uw koninkrijk spoedig komen. 
Laat uw wil worden gedaan. 
In de hemel, 
zo ook hier op aard'. 
  
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
  
Onze Vader in de hemel, 
geef ons daaglijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij dat doen. 
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn. 
  
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
  
En leidt ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het kwaad. 
  
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
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