
Mededelingen

Opwekking 640 >



Ik hef mijn ogen op naar de bergen

waar komt mijn hulp vandaan?

Ik hef mijn ogen op naar U Heer,

Die mij bij zal staan.

Opwekking 640



Mijn hulp is van U Heer,

die alles heeft gemaakt

U zult voorkomen dat ik wankel of val

U bent mijn Beschermer

die over mij waakt

die niet sluimeren of slapen zal

Wat kan mij gebeuren

door zon of door maan

Opwekking 640



U bent mijn schaduw 

U bent er altijd

bewaart heel mijn leven, 

mijn komen en gaan

U beschermt mij tot in eeuwigheid

mijn hulp is van U Heer.

Opwekking 640 Zegengroet >



GK 171: 1, 2, 3 >

Zegengroet



Wees stil voor het aangezicht van God,

want heilig is de Heer.

Aanbid Hem met eerbied en ontzag,

en kniel nu voor Hem neer,

die zelf geen zonde kent

en ons genade schenkt.

Wees stil voor het aangezicht van God,

want heilig is de Heer.

GK 171: 1, 2, 3



Weest stil, want de heerlijkheid van God

omgeeft ons in dit uur.

Wij staan nu op heilige grond,

waar Hij verschijnt met vuur.

Een eeuwigdurend licht

straalt van zijn aangezicht.

Wees stil, want de heerlijkheid van God

omgeeft ons in dit uur.

GK 171: 2, 3



Wees stil, want de kracht van onze God

daalt neer op dit moment.

de kracht van de God die vergeeft

en ons genezing brengt.

Niets is onmogelijk

voor wie gelooft in Hem.

Wees stil, want de kracht van onze God

daalt neer op dit moment.

GK 171: 3 Gebed >



Gebed

GK 158 >



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.

GK 158 KIK >



Alle kinderen zijn welkom!

Jesaja 35 >



Jesaja 35

Door Joke Groeneveld



1De woestijn zal zich verheugen,

de dorre vlakte vrolijk zijn,

de wildernis zal jubelen en bloeien,
2als een lelie welig bloeien,

jubelen en juichen van vreugde.

De woestijn tooit zich met de luister van de 

Libanon,

met de schoonheid van de Karmel en de Saron.

Men aanschouwt de luister van de HEER,

de schoonheid van onze God.

Jesaja 35



3Geef kracht aan trillende handen,

maak knikkende knieën sterk.
4Zeg tegen het moedeloze volk:

‘Wees sterk en vrees niet,

want jullie God komt met zijn wraak.

Gods vergelding zal komen,

hijzelf zal jullie bevrijden.’
5Dan worden blinden de ogen geopend,

de oren van doven worden ontsloten.
6Verlamden zullen springen als herten,

de mond van stommen zal jubelen:

Jesaja 35



waterstromen zullen de woestijn splijten,

beken de dorre vlakte doorsnijden.
7Het verzengde land wordt een waterplas,

dorstige grond wordt waterrijk gebied;

waar eenmaal jakhalzen huisden,

maakt dor gras plaats voor riet en biezen.
8Daar zal een gebaande weg lopen,

‘Heilige weg’ genaamd,

geen onreine zal die betreden.

Over die weg zullen zij gaan,

maar dwazen zijn er niet te vinden.

Jesaja 35



9Geen leeuw of roofdier zal daar komen,

geen enkel wild dier dwaalt er rond,

ze blijven er allemaal weg,

alleen zij die verlost zijn zullen daar gaan.
10Wie door de HEER bevrijd zijn, keren terug. 

Jubelend komen zij naar Sion,

gekroond met eeuwige vreugde.

Gejuich en vreugde trekken de stad binnen,

gejammer en verdriet vluchten eruit weg.

Psalm 98: 3, 4 >Jesaja 35



Laat voor de HEER uw psalmen horen,

brengt met de harp Hem lof en dank.

Laat klinken bij uw tempelkoren

trompetgeschal, bazuingeklank!

Juicht voor de Koning, onze HERE.

Komt, zeeën, zingt uw machtig lied!

Zingt, landen, volken, wilt Hem eren,

prijst onze God wiens heil u ziet.

Psalm 98: 3, 4



Laat al de stromen vrolijk zingen,

de handen klappen voor de HEER,

de bergen uitgelaten springen,

en juichen onze God ter eer.

Want, zie, Hij komt de aarde richten;

verwacht Hem, volken, weest bereid.

Hij komt een nieuwe wereld stichten

op recht en op gerechtigheid.

Psalm 98: 4 Preek >



De woestijn zal bloeien



waterstromen zullen de 

woestijn splijten,

beken de dorre vlakte 

doorsnijden.

Het verzengde land wordt 

een waterplas,

dorstige grond wordt 

waterrijk gebied

De woestijn zal bloeien



En Jezus zei: ‘Het is met 

het koninkrijk van God als met 

een mens die zaad uitstrooit op 

de aarde: hij slaapt en staat weer 

op, dag in dag uit, terwijl 

het zaad ontkiemt en opschiet, 

ook al weet hij niet hoe. 

De woestijn zal bloeien



De woestijn zal bloeien



8Eén ding mag u niet over het 

hoofd zien, geliefde broeders en 

zusters: voor de Heer is één dag 

als duizend jaar en duizend jaar 

als één dag. 9De Heer is niet 

traag met het nakomen van zijn 

belofte, zoals sommigen menen; 

hij heeft alleen maar geduld met 

u, omdat hij wil dat iedereen tot 

inkeer komt en niemand verloren 

gaat.

De woestijn zal bloeien



De woestijn zal bloeien



Wie door de HEER bevrijd

zijn, keren terug. Jubelend 

komen zij naar Sion, gekroond 

met eeuwige vreugde.

Gejuich en vreugde trekken de 

stad binnen, gejammer en 

verdriet vluchten eruit weg.

Opwekking 388 >

De woestijn zal bloeien



De woestijn zal bloeien als een roos

en de steppe zal jubelen en juichen,

want het levend water van Gods Geest

maakt dorstig land tot waterbronnen.

De woestijn zal bloeien als een roos

en de steppe zal jubelen en juichen,

want het levend water van Gods Geest

maakt dorstig land tot waterbronnen.

Opwekking 388



Sta op, Sion en juich,

want de Here heeft u verlost;

want de lamme zal springen als een hert

en de stomme zal jubelen en juichen.

Sta op, Sion en juich,

want de Here heeft u verlost;

want de lamme zal springen als een hert

en de stomme zal jubelen en juichen.

Opwekking 388 Woorden van nieuw leven >



Woorden van nieuw leven

GK 160: 1, 2 >



Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.

Er is geen schaduw van omkeer bij U.

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde

die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.

GK 160: 1, 2 



Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o 

Heer,

iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven,

groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

GK 160: 1, 2 



Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:

kracht voor vandaag, blijde hoop voor de 

toekomst.

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

GK 160: 2



Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o 

Heer,

iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven,

groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

GK 160: 2 Gebed >



Gebed

Collecte >



Collecte

De eerste collecte is voor de Kerk

De tweede collecte is voor het NBG

NL03 INGB 0644 2725 11 

Opwekking 428 >



Genade, zo oneindig groot.

Dat ik, die 't niet verdien

het leven vond, want ik was dood

en blind, maar nu kan 'k zien.

Opwekking 428



Genade die mij heeft geleerd

te vrezen voor het kwaad.

Maar ook - als ik mij tot Hem keer -

dat God mij nooit verlaat.

Opwekking 428



Want Jezus droeg mijn zondelast

en tranen aan het kruis.

Hij houdt mij door genade vast

en brengt mij veilig thuis.

Opwekking 428



Als ik daar in zijn heerlijkheid

mag stralen als de zon,

dan prijs ik Hem in eeuwigheid

dat ik genade vond.

dan prijs ik Hem in eeuwigheid

dat ik genade vond.

Opwekking 428 Zegen >



Zegen

Amen >



Amen



Fijne zondag en wel thuis.


