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1. God is getrouw, Zijn plannen falen niet, 
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. 
Die ’t heden kent, de toekomst overziet, 
Laat van Zijn woorden geen ter aarde vallen; 
En ’t werk der eeuwen, dat Zijn Geest omspant, 
Volvoert Zijn hand. 

2. De Heer regeert! Zijn Koninkrijk staat vast, 
Zijn heerschappij omvat de loop der tijden; 
Een sterke hand, die nooit heeft misgetast, 
Blijft met het Heilig zwaard des Geestes strijden; 
De adem zijner lippen overmant de tegenstand. 

Opwekking 826 - De Heer is mijn Bevrijder 

God keek genadig naar mij om 
Hij greep mij vast voor ik verdronk 
En zette mij weer op vaste grond 
De Heer is mijn bevrijder 

Ik weet hoe lang de nacht ook duurt 
God helpt mij over elke muur 
Ik zie al licht aan de horizon 
De Heer is mijn bevrijder 

Is er iemand als onze God 
Die ons liefheeft en ons verlost 
Hij heeft betaald voor ons allemaal 
De Heer is mijn bevrijder 

Op Hem alleen rust mijn geloof 
Hij brengt tot bloei wat Hij belooft 
De winter wijkt en de lente komt 
De Heer is mijn bevrijder 

Ook als het wachten moeilijk is 
Ook als ik treur om wie ik mis 
Zijn liefde draagt mij door alles heen 
De Heer is mijn bevrijder 
Is er iemand als onze God 
Die ons liefheeft en ons verlost 
Hij heeft betaald voor ons allemaal 



De Heer is mijn bevrijder 

Hij draagt mij tot mijn de laatste dag 
Laat mij niet achter in het graf 
Hij wekt mij op en roept mij naar huis 
De Heer is mijn bevrijder 

Is er iemand als onze God 
Die ons liefheeft en ons verlost 
Hij heeft betaald voor ons allemaal 
De Heer is mijn bevrijder 

Alle eer aan God de Vader 
Alle eer aan God de Zoon 
Alle eer aan God de trooster 
De Heer is mijn bevrijder 

Alle eer aan God de Vader 
Alle eer aan God de Zoon 
Alle eer aan God de trooster 
De Heer is mijn bevrijder 
De Heer is mijn bevrijder 
De Heer is mijn bevrijder 

Welkom en mededelingen 

Opwekking 042 - ‘k stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God 

‘k Stel mijn vertrouwen 
op de Heer, mijn God. 
Want in zijn hand 
ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, 
zijn vrede woont in mij. 
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet: 
Hij is mij steeds nabij. 

Stil gebed 
Votum en Groet 

Sela - God zal voor ons zorgen 

Voor de wezen is Hij een vader, 
voor de weduwe een hoofd van het gezin. 
Wie eenzaam is, neemt Hij op in zijn huis. 
Wie verdwaald is onderweg, brengt Hij weer thuis. 

God zal voor ons zorgen. 



Hij zal voor ons zorgen. 
Voor eeuwig leeft die hoop in ons. 
God zal voor ons zorgen. 
Hij zal voor ons zorgen. 
Voor eeuwig leeft die hoop in ons. 
  
Voor de bange is Hij een schuilplaats, 
voor de vreemdeling een deur die zich niet sluit. 
Wie wankel staat, vindt in hem vaste grond. 
Wie vermoeid raakt onderweg, richt Hij weer op. 
  
Hij zal over ons waken 
ieder uur van de nacht. 
Onze God gaat niet slapen. 
Hij houdt de wacht. 

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord 

Schriftlezingen 

Micha 4: 1 - 5 
1 (Micha zegt:) Maar aan het eind an de tijd zal de berg met de tempel van de Heer zo stevig staan als de hoogste bergen. Hij 
zal hoger zijn dan de heuvels. De volken zullen er van alle kanten naartoe komen. 2 Landen en volken zullen erheen gaan en 
zeggen: “ Kom, laten we naar de berg van de Heer gaan, naar de tempel van de God van Jakob. Dan zal Hij ons leren hoe we 
moeten leven. Dan zullen we leren leven zoals Hij het wil.” Want vanuit Jeruzalem zal de wet geleerd worden. Het woord van 
de Heer zal uit Jeruzalem komen. 3 Hij zal rechtspreken tussen machtige volken en verre landen. Ze zullen hun zwaarden 
omsmeden tot ploegijzers en hun speren omsmeden tot snoeimessen. Geen volk zal nog een ander volk aanvallen. Ze zullen 
niet meer leren oorlogvoeren. 4 Alle mensen zullen in vrede in hun eigen huis kunnen wonen. Niemand zal hun kwaad doen. 
Dit is wat de Heer Zelf zegt, en Hij zal het ook doen. 5 Want alle volken leven (nu nog) op de manier die hun goden van hen 
vragen, maar wij zullen (dan) voor altijd leven op de manier die onze Heer God van ons vraagt. 

Jesaja 58: 6 - 10 
6 Als jullie mij werkelijk willen dienen, zorg dan voor rechtvaardigheid in het land. Haal het juk waaronder de mensen gebukt 
gaan, van hun schouders af. Laat de verdrukte mensen vrij. Verbreek elk juk. 7 Geef eten aan de mensen die honger hebben. 
Geef onderdak aan vluchtelingen. Geef kleren aan de mensen die geen kleren hebben. Wees goed voor je volksgenoten. 8 
Dán zal het goed met jullie gaan. Dan zal de zon weer in jullie leven opgaan. Dan zal alle ellende snel voorbij zijn. Mijn 
goedheid zal voor jullie uit gaan. Mijn macht en majesteit zal jullie beschermen. 9 Als jullie Mij dán roepen, zal ik jullie 
antwoorden. Als jullie om hulp schreeuwen, zal Ik zeggen: ‘Kijk, IK BEN!’ Stop met elkaar te verdrukken, te beschuldigen en 
leugens over elkaar te vertellen. 10 Geef eten aan de mensen die honger hebben. Zorg voor de arme mensen. Dan zal in deze 
donkere tijd het licht weer voor jullie doorbreken. Jullie nacht zal veranderen in klaarlichte dag. 

Opwekking 763 - Ik heb U nodig 

Heer, ik kom en beken, 
nu ik hier dicht bij U ben: 
zonder U val ik uiteen; 
leid mijn hart door stormen heen. 



-Refrein- 
O mijn Heer, ik heb U nodig; 
elk moment, zo nodig. 
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij. 
O God, ’k heb U nodig. 

Mijn schuld zit diep; U kunt erbij. 
U vergeeft en reinigt mij. 
Waar U bent, daar ben ik vrij; 
woon in mij en heilig mij. 

-Refrein- 
Leer mijn lied de weg naar U 
als verleiding mij omgeeft. 
Als ik niet kan staan, leun ik op U. 
Jezus, hoop die in mij leeft! 

-Refrein- -2x- 

U pleit voor mij, U spreekt mij vrij. 
O God, ‘k heb U nodig.-2x- 

Verkondiging 

Luisterlied: Hillsong Worship.- Still / Peace 

Inzameling van de gaven 
Dankgebed 

Opwekking 710 

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. 

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. 

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. 

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. 

Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van Uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.


