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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. ) 2x 
 
- Zegen, waarna we allen zingen: 
Nu wij uiteengaan, NLB 423 
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- Voor de dienst zingen: Als een hert dat verlangt naar water 
 
1 - Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
 
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. 
 
2 - I want you more than gold or silver  
Only you can satisfy  
You alone are the real joy giver  
And the apple of my eye 
 
You alone are my strength, my shield  
To you alone will my spirit yield  
You alone are my hearts desire  
And I long to worship you  
 
3 - You're my friend and you are my Father  
Even though you are my King  
I love you more than any other  
So much more than anything 
 
You alone are my strength, my shield  
To you alone will my spirit yield  
You alone are my hearts desire  
And I long to worship you 
 
- Woord van welkom 
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1. Praise, my soul, the King of heaven, 
to His feet thy tribute bring: 
ransomed, healed, restored, forgiven, 
who like me His praise should sing? 
Allen: 
Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, 
praise the everlasting King. 
  

2. Praise Him for his grace and favor 
to our fathers in distress. 
Praise Him still the same as ever, 
slow to chide, and swift to bless. 
Allen: 
Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, 
glorious in His faithfulness. 
  

3. Fatherlike, He tends and spares us, 
well our feeble frame He knows; 
in His hands He gently bears us, 
rescues us from all our foes. 
Allen: 
Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, 
widely as His mercy flows. 
 

4. Angels, help us to adore Him; 
ye behold Him face to face; 
sun and moon, bow down before Him, 
dwellers all in time and space; 

Allen: 
praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, 
praise with us the God of grace. 
 
- Slotlied: De zegen van God (staande) 
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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, 
tot in eeuwigheid. Amen. Amen. 
 
- Collecten, de WelcomeSingers zingen:   Praise, my soul, the 
King of heaven 
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-  Aanvangslied: Psalm  42: 1,3 (staande) 
  beide coupletten in Nederlands en Hongaars 
 
Vers 1 in het Hongaars: 
Mint a szép híves patakra, a szarvas kívánkozik,  
Lelkem úgy óhajt Uramra, és hozzá fohászkodik. 
Tehozzád én Istenem, szomjúhozik én lelkem. 
Vajon színed eleiben mikor jutok, élő Isten? 
 
Vers 3 in het Hongaars: 
Én lelkem, mire csüggedísz el? Mit keseregsz ennyire? 
Bízzál Istenben, nem hágy el, kiben örvendek végre, 
Midőn hozzám orcáját, nyújta szabadítását, 
Ó, én kegyelmes Istenem, mely igen kesereg lelkem. 
 
- Beginwoord en groet 
 
- Inleiding op het thema.  
 
- WelcomeSingers: Wij delen geloof 
WelcomeSingers: couplet 1; allen:coupletten 2 en 3 
 

1. Wij delen geloof,  
wij delen de hoop, 
die wij ontvangen van God. 
Vijf broden, twee vissen,  
de Heer die het brak  
en niemand kwam iets tekort. 
Zo willen wij delen  
van wat Hij ons gaf  
totdat het een overvloed wordt. 
 

2. Wij delen met jou 
en met iedereen 
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de hoop en liefde van God. 
Vijf broden, twee vissen, 
de Heer die het brak 
en niemand kwam iets tekort. 
Zo mogen wij delen 
met handen en hart 
totdat het een overvloed wordt   
 

3. Wij delen ver weg, 
we delen dichtbij, 
één kerk, één wereld, één God. 
Vijf broden, twee vissen, 
de Heer die het brak 
en niemand kwam iets tekort. 
Dat wonder voltrekt zich 
nog iedere dag 
als delen een deel van ons wordt. 
 
- Gebed 
 
- Zingen: Heer, uw licht en uw liefde (Opwekking 334).  
 
Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. 
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
Refrein: Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. 
            Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur. 
            Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard’ vervullen. 
            Spreek Heer, uw woord dat het licht overwint. 
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Vader maak mij tot een zegen,  
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer,  
Jezus kom tot mij als de Bron van leven, 
die ontspringt diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij 
 
Allen:  
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn! 
O God zegen ons tot in eeuwigheid. 
 
Vader maak ons tot een zegen, 
hier in de woestijn, 
wachtend op Uw milde regen 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede 
zijn wij zegenend nabij 
van uw liefde delend 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn 
 
- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader (zingend, Opwekking 436) 
 
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'. 
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1. Gaat uit over alle landen  
tot zover als de wereld reikt 
Verkondigt het Evangelie  
dat het alles wat leeft bereikt 
 
Refrein 
 
2. En zegt wie in Hem geloven  
zijn gered voor het koninkrijk 
De wonderen, blijde tekens 
zijn dan binnen uw handbereik 
 
Refrein 
 
3. Verdrijft in zijn naam de duivels 
dat het kwaad uit de wereld wijkt 
Legt handen op aan wie lijden 
dat het heil tot de hemel reikt 
 
Refrein 
 
- Mededeelzaam 
 
- Zingen:  Wij leven van de wind, NLB 687 
 
 
- Zingen: Zegen mij op de weg die ik moet gaan (Opwekking 710) 
WelcomeSingers: couplet 1; allen: de volgende coupletten 
 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God zegen mij alle dagen lang! 
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Heer, ‘k wil komen in uw nabijheid.  
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
Door uw bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij. (refr.) 
 
Staan wij oog in oog met U Heer. 
Daalt uw stralende licht op ons neer. 
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij. (refr.) 
 
- WelcomeSingers: Thy Word is a lamp unto my feet and a light 
unto my path. 
   Allen: refrein 
 
Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. 
Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. 
 
When I feel afraid, 
Think I've lost my way, 
Still, you're there right beside me. 
And nothing will I fear 
As long as you are near. 
Please be near me to the end. 
 
Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. 
Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. 
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I will not forget 
Your love for me and yet 
My heart forever is wand´ring. 
Jesus be my guide, 
hold me to your side, 
and I will love you to the end, to the end.  
 
Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. 
Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. 
 
Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. 
Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path, 
and a light unto my path. 
 
- De Bijbel open: 1 Timoteüs 6: 6-21. 
 
6Nu brengt inderdaad de godsvrucht grote winst, (indien zij 
gepaard gaat) met tevredenheid. 7Want wij hebben niets op de 
wereld medegebracht; wij kunnen er ook niets uit medenemen. 
8Als wij echter onderhoud en onderdak hebben, dan moet ons 
dat genoeg zijn. 9Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in 
een strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de 
mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. 10Want de 
wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken 
zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met 
vele smarten doorboord. 
 
11Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen, doch 
jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en 
zachtzinnigheid. 12Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het 
eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis 
afgelegd hebt voor vele getuigen. 13Ik beveel voor God, die alle 
leven wekt, en voor Christus Jezus, die de goede belijdenis voor 
Pontius Pilatus betuigd heeft, 14dat gij dit gebod onbevlekt en 
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onberispelijk handhaaft tot de verschijning van onze Here Jezus 
Christus, 15welke te zijner tijd de zalige en enige Heerser zal 
doen aanschouwen, de Koning der koningen en de Here der 
Heren, 16die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk 
licht bewoont, die geen der mensen gezien heeft of zien kan. 
Hem zij eer en eeuwige kracht! Amen. 
 
17Hun, die rijk zijn in de tegenwoordige wereld, moet gij bevelen 
niet hooghartig te zijn, en hun hoop gevestigd te houden niet op 
onzekere rijkdom, doch op God, die ons alles rijkelijk ten gebruike 
geeft, 18om wèl te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig en 
mededeelzaam, 19waardoor zij zich een vaste grondslag voor de 
toekomst verzekeren om het ware leven te grijpen. 
 
20O Timoteüs, bewaar wat u is toevertrouwd, houd u buiten het 
bereik van de onheilige, holle klanken en de tegenstellingen der 
ten onrechte zo genoemde kennis. 21Sommigen, die 
woordvoerders daarvan zijn, zijn het spoor des geloofs bijster 
geraakt.  
De genade zij met u lieden. 
 
- Zingen: Lied van de wegzending (uit: Gezangen voor Liturgie, 
Lied 654) 
               Refrein allen; coupletten door WelcomeSingers) 
Refrein: 
Wij hebben voor u gebeden  
dat uw geloof niet bezwijkt 
En gij op uw beurt, tot inkeer gekomen 
versterk uw broeders, versterk uw zusters 
Wij hebben voor u gebeden 
dat uw geloof niet bezwijkt 
 
 


