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We zingen deze dienst uit de bundel van   
Johannes de Heer

Voor de dienst zingen we 
Lied 854: 1 en Lied 912: 1, 2 en 3

Zingen: Lied 854:1 JdH



1
Geprezen zij God op Zijn heilige troon
voor 't geen Hij ons gaf in Zijn enige Zoon,
Die kwam als het Godslam en droeg onze schuld,
Die d’ eis van Gods wet aan het kruis heeft 
vervuld.

Refrein:



Refr:
Prijst de Heer, prijst de Heer,
alles zing’ nu Zijn eer!
Stem en klank, stem en klank,
juub'len luid onze dank!
Door 't bloed van het Lam 
gaan wij vrij tot Gods troon;
Brengt daarom de glorie 
aan Vader en Zoon.

Lied 912: 1, 2 en 3



912: 1
Van U wil ik zingen,
wie d’ eng’len omringen,
al juichend getuigend
Uw goedheid, o Heer.
‘k Wil loven en danken
met woorden en klanken
en prijzen Uw goedheid
en liefde steeds meer. 

vers 2



2. Moog immer mijn harte
in vreugd en in smarte
zich leren te keren
o God, tot Uw troon.
Verhoor mijn verlangen,
wil leiden mijn zangen
tot ‘k, Vader, benader
der engelen toon 

vers 3



3. Moog hier dan mijn zingen
Uw heem’len doordringen
en juub’lend zich mengen
met hemelse toon,
tot ‘k eenmaal hierboven
U eeuwig mag loven,
als ‘k juichend zal staan 
bij Uw stralende troon.

Welkom en mededelingen



Welkom en mededelingen
door ouderling
Alie ter Avest

Lied 98: 1, 2 en 3



1.  Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer.

vers 2



2.  Heel de wereld moet het weten,
dat God niet veranderd is
en Zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
’t Werk van God is niet te keren,
omdat Hij erover waakt
en de Geest doorbreekt de grenzen,
die door mensen zijn gemaakt.

vers 3



3.  Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
’t Is Uw Geest, die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer.

stilte



Stil gebed

Bemoediging

Groet

Lied 92



Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig. 
Aard’ en hemel prijzen U,
glorie voor Uw naam.
Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig
stralend licht, morgenster,
niemand is als U.

vervolg



Prijst de Vader, prijst de Zoon,
prijst de Geest die in ons woont,
prijst de Koning de heerlijkheid,
prijst Hem tot in eeuwigheid.

Lied 287: 4 en 5



4. Open nu ook onze ogen
voor het ware vreugdelicht,
opdat wij Uw naam verhogen,
juichend voor Uw aangezicht.
Want in Christus komt Gij nader
hem, die onder zonde zucht.
Ieder wilt Gij zijn een Vader,
die in Jezus tot U vlucht.

vers 5



5. Wil ons van Uw vreugde geven,
hef ons op tot U omhoog.
Gever van onsterf’lijk leven,
die tot ons U nederboog.
Dan gaan wij hier zingend voorwaarts,
onbevreesd in smart en pijn.
Laat ons, Heer, door Uwe liefde
eeuwig in Uw vreugde zijn. 

Gebed 



Gebed om de Heilige Geest

1e Schriftlezing 



1e Schriftlezing
2 Korintiërs 2: 14 t/m 17



14God zij gedankt dat Hij ons, die één zijn met 
Christus, in zijn triomftocht meevoert en dat Hij 
overal door ons de kennis over Hem verspreidt als 
een aangename geur. 15Door Christus te 
verkondigen zijn wij als wierookgeur die God 
behaagt, die zich zowel verspreidt onder hen die 
worden gered als onder hen die verloren gaan.

vervolg



16Voor de laatsten is het een geur die de dood 
aankondigt, voor de eersten een geur die tot het 
leven leidt. Wie is geschikt voor deze taak? 17Wij 
zijn niet als zoveel anderen, die aan het woord 
van God willen verdienen; wij verkondigen het in 
alle oprechtheid, in opdracht van God, ten 
overstaan van Hem en in eenheid met Christus.

Lied 166: 1 en 2



1. Grijp toch de kansen, door God u gegeven!
Kort is uw zijn hier, de tijds snelt daarheen.
Wat toch blijft over, o zeg, van dit leven?
D’ arbeid der liefde, gedaan om u heen.

Refrein 



Refrein:
Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend,
alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan;
maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus,
dat houdt zijn waard’ en zal blijven bestaan.

vers 2



2. Geef dan uw tijd niet aan ijdele zorgen;
help hen die vielen, breng troost in hun smart!
O, laat uw licht schijnen, blij als de morgen;
wijs op de Heiland, die rust geeft voor ‘t hart! 

Refrein 



Refrein:
Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend,
alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan;
maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus,
dat houdt zijn waard’ en zal blijven bestaan.

Lied 108: 1, 2 en 3



1. Leid mij, Heer, o machtig Heiland,
door dit leven aan Uw hand.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
wees mijn gids in ‘t barre land.
Gij, mijn sterkte, Gij, mijn Leider,
vul mij met Uw Geest steeds meer.
Vul mij met Uw Geest steeds meer.

vers 2



2. Laat mij zijn een Godsgetuige,
sprekend van U meer en meer.
Leid mij steeds door Uwe liefde,
groeiend naar Uw beeld, o Heer.
Brood des levens. Brood des hemels.
Voed mij dat ik groei naar U.
Voed mij dat ik groei naar U.

vers 3



3. Laat door mij Uw levend water
vloeien als een klare stroom.
O, Heer Jezus, ‘t wordt steeds later
dat Uw Geest over allen koom’.
Machtig Heiland, mijn Verlosser,
kom, Heer Jezus, in Uw kracht.
Kom, Heer Jezus, in Uw kracht.

2e schriftlezing



2e schriftlezing
Jesaja 11: 9 en 10



9Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op
heel mijn heilige berg.
Want kennis van de HEER vervult de aarde,
zoals het water de bodem van de zee bedekt.
10Op die dag zal de telg van Isaï
als een vaandel voor alle volken staan.
Dan zullen de volken hem zoeken
en zijn woonplaats zal schitterend zijn.

Lied 57: 1, 2 en 3



1. Er komen stromen van zegen,
dat heeft Gods Woord ons beloofd.
Stromen, verkwikkend als regen,
vloeien voor elk die geloofd.

Refrein 



Refrein:
Stromen van zegen,
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder.
Zend ons die stromen, o Heer.

vers 2



2. Er komen stromen van zegen,
heerlijk, verkwikkend zal ’t zijn.
Op de valleien en bergen,
zal er nieuw leven dan zijn.

Refrein 



Refrein:
Stromen van zegen,
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder.
Zend ons die stromen, o Heer.

vers 3



3. Er komen stromen van zegen,
zend ons die heilstroom nu neer.
Geef ons die grote verkwikking,
geef z’ ons voortdurend, o Heer.

Refrein 



Refrein:
Stromen van zegen,
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder.
Zend ons die stromen, o Heer.

Lied 796: 1



1. Vol verwachting blijf ik uitzien,
tot die dag eens dagen zal,
dat de Heiland op de wolken
weerkomt met bazuingeschal.
Welk een vreugde zal het wezen,
als mijn oog Hem schouwen mag
en mijn oor Zijn stem zal horen
op die grote, blijde dag!

Refrein 



Refrein:
Welk een uitzicht,
Bruidsgemeente!
Eeuwig Hem ten eigendom.
‘Maranatha’ blijv’ ons wachtwoord,
‘amen, ja Heer Jezus, kom!’ 

Verkondiging 



Verkondiging:

WAT EEN HEERLIJKE GEUR!

Zingen: Roept uit aan alle stranden



Roept uit aan alle stranden,
verbreidt van oord tot oord,
verkondigt alle landen
het evangeliewoord,
het evangeliewoord.

vers 2



Roept uit de Heer der Heren
als aller volken Vriend.
De volken moeten leren
wat tot hun vrede dient,
wat tot hun vrede dient.

vers 3



De Geest gaat door de wereld
tot alles is vervuld;
dan zullen allen weten
dat er een Heiland is,
dat er een Heiland is.

Dankgebed 



Dankgebed

Collecteaankondiging 
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Nijverdal
Lied 15: 1, 3 en 4



1. Als de Heiland zal verschijnen 
in glorie op aard,
met Zijn kind’ren, al de Zijnen
om zich heen geschaard,

Refr. 
O, dan zullen zij juiche. Rondom Jezus troon
‘s Heren lof dan vermelden,
Zo heerlijk en schoon.

vers 3



3. Als het Lam Gods op de wolken
van zuid en van noord
zal verzaam’len uit de volken,
wie Hem toebehoort.

Refr. 
O, dan zullen zij juiche. Rondom Jezus troon
‘s Heren lof dan vermelden,
Zo heerlijk en schoon.

vers 4



4. O, mijn ziele, blijf dan waken
en wachten op Hem,
want dat tijdstip zal dra naken,
ja, let op Zijn stem. 

Refr. 
O, dan zullen zij juiche. Rondom Jezus troon
‘s Heren lof dan vermelden,
Zo heerlijk en schoon.

zegen



Zegen

Gezongen: Amen



Een gezegende week gewenst


