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22 maart 2020  -Livestream via Internet- 
 
Voorganger:  Edwin de Jong  Ouderling van dienst: Maria Azrioual-Van der Kemp 
Organist:  Peter Maat  Diaken van dienst:  Wim Ouwens 
 
Instrumentale muziek van Internet https://www.youtube.com/watch?v=aQSjHJKb4_w&t=2076s 
 
Intro door orgel 
 
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 bevrijd ons, 
Schijn in mij, schijn door mij 
 
(refrein) 
Kom Jezus, Kom, 
vul dit land met Uw heerlijkheid, 
Kom heilge geest stort op ons Uw vuur. 
Zend Uw rivier, 
laat Uw heil heel de aard vervullen, 
spreek Heer Uw woord dat het licht overwint. 
 
Heer ik wil komen in Uw nabijheid, 
uit de schaduwen in Uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren, 
leer mij toets mij U stem wil ik horen, 
schijn in mij, schijn door mij 
 
(refrein) 

Kom Jezus, Kom, 
vul dit land met Uw heerlijkheid, 
Kom heilge geest stort op ons Uw vuur. 
Zend Uw rivier, 
laat Uw heil heel de aard vervullen, 
spreek Heer Uw woord dat het licht overwint. 
 
Staan wij oog in oog met U Heer, 
daalt Uw stralende licht op ons neer, 
zichtbaar tastbaar word U in ons leven. 
U volmaakt wie volkomen zich geven, 
schijn in mij, schijn door mij 
 
(refrein) 
Kom Jezus, Kom, 
vul dit land met Uw heerlijkheid, 
Kom heilge geest stort op ons Uw vuur. 
Zend Uw rivier, 
laat Uw heil heel de aard vervullen, 
spreek Heer Uw woord dat het licht overwint. 

 
Welkom 
 
Stilte, Votum en groet 
 
Lofprijzing Opwekking 733 
 
De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt.

-Refrein- 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.  
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Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 
-Refrein- 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 
 

En op die dag, als mijn kracht 
vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 
-Refrein- 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 
 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 

 
Opwekking 430 
 
Heer, ik prijs uw grote naam. 
Heel mijn hart wil ik U geven. 
Want U bent de weg gegaan 
die mij redding bracht en leven. 
 

U daalde neer van uw troon 
om mens te zijn. 
Van de stal naar het kruis 
droeg U mijn pijn. 
Van het kruis naar het graf. 
Uit het graf weer opgestaan. 
Heer, ik prijs uw grote naam. 

 
Gebed van toewijding en voorbereiding 
 
Genadeverkondiging 
 
Maandtekst: Psalm 119: 105 
"Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. " 
 
Uw woord is een lamp voor mijn voet  
en een licht op mijn pad. 
Uw woord is een lamp voor mijn voet  
en een licht op mijn pad.  
Uw woord is een lamp, 
Uw woord is een licht, 
Uw woord is een lamp voor mijn voet  
en een licht op mijn pad.   
 
Mededelingen 
 
Update Ikusasa 
 
Aansluitend inzameling van de collecten 
 

• Ikusasa 
• Koningskerk  
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Opwekking 47 
 
Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. 
Omdat Hij leeft, mijn angst is weg. 
Omdat ik weet, Hij heeft de toekomst. 
En het leven is het leven waard 
Omdat Hij leeft. 
 
Bijbellezingen: Deut. 30: 15-20  
 
Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en tegenspoed, tussen leven en dood. 
Wanneer u zich houdt aan de geboden van de HEER, uw God, zoals ik ze u vandaag heb gegeven, door 
hem lief te hebben, door de weg te volgen die hij wijst, en zijn geboden, wetten en regels in acht te 
nemen, dan zult u in leven blijven en in aantal toenemen, en dan zal de HEER, uw God, u zegenen in 
het land dat u in bezit zult nemen. Maar als u hem de rug toekeert en weigert te luisteren, als u zich 
ertoe laat verleiden neer te knielen voor andere goden en die te vereren, dan zeg ik u op voorhand dat 
u te gronde zult gaan. Uw verblijf aan de overkant van de Jordaan, in het land dat u in bezit zult nemen, 
zal dan van korte duur zijn. Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze 
tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van 
uw nakomelingen, door de HEER, uw God, lief te hebben, hem te gehoorzamen en hem toegedaan te 
blijven. Dan zult u lang blijven wonen in het land dat hij uw voorouders Abraham, Isaak en Jakob onder 
ede heeft beloofd.’ 
 
Spreuken 23: 17b-18 
 
…. heb altijd ontzag voor de HEER. Dan heb je een toekomst, je hoop gaat niet verloren. 
 
Verkondiging: Hoop voor de toekomst 
 
Antwoordlied: Opwekking 377 
 
Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalme moed! 
 
Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij uw wegen duister, zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister als ik in de hemel kom. 
 
Laat mij niet mijn lot beslissen: zo ik mocht, ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behand’len, dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in uwe handen en geleid mij als een kind. 
 
Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land.  
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Voorbeden en dankgebed 
 
Gemeente gaat staan 
 
NLB 416 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn  
jou nabij op al je wegen 
met Zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn  
bij gevaar, in bange tijden 

over jou Zijn vleugels spreiden 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn  
tot wij weer elkaar ontmoeten 
in Zijn naam elkaar begroeten 
Ga met God en Hij zal met je zijn  

 
Zegen, afgesloten met ….. ”en de gemeente antwoordt met: “ 
(Gemeente zegt) “Amen!” 
 


