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Heel hartelijk welkom in deze dienst.  
Voorganger: Ds Ties Schutte 
Ouderling van dienst: Peter van de Velde 
Organist: Joshua Prins van Maasdam 
Muziekgroep olv Ilona Harting 

 
Orgelspel… 
 
Welkom door ouderling van dienst 
 
Aanvangslied: Ps 84:1,3.  
1    
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 
3    
Welzalig die uit uw kracht leeft, 
die naar uw tempel zich begeeft, 
zijn hart wijst hem de rechte wegen. 
Zij trekken op van overal 
en, gaat het door het dorre dal, 
dan valt op hen een milde regen. 
Ja, in het hart van de woestijn 
ontspringt een heldere fontein. 
 
Stil gebed en bemoediging 
  



Opwekking 281 Als een hert dat verlangt naar water  
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. 
 
Leefregel Ef 4:17-23 
Opwekking 687 Heer, wijs mij uw weg.  
1 
Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol en moedig 
mij weer aan. 

2 
Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op uw weg, de weg 
die eeuwig is. 

3 
Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en 
Geest mijn hart en leven aan. 

4 
Heer toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft. 

 
Gebed om verlichting door de Heilige Geest 
Kindermoment en aansluitend gaan naar de kinderen naar de 
nevendienst 
Lezing Jozua 23 
Tekst Jozua 23:10b: God voert de strijd voor jou (thema) 
 
  



Opwekking 760 Wie vrees ik nog  
1 
U hoort mij als ik bid, 
verdrijft mijn duisternis. 
Al vliegt de nacht mij aan, 
het daglicht breekt zich baan. 
Wie vrees ik nog? 

2 
U trapt de vijand plat 
onder mijn voeten, God. 
Al valt de strijd mij zwaar, 
U bent mijn schild en zwaard. 
Wie vrees ik nog? 

 
-Refrein- 
Ik weet wie voor mij uit gaat 
en standhoudt achter mij: 
God van de hemellegers, 
U voert de strijd voor mij. 
De Heerser van de eeuwen, 
U bent een vriend van mij! 
God van de hemellegers, 
U voert de strijd voor mij. 
 
3 
Mijn kracht is in uw naam, 
de naam die redden kan. 
O God, die mij bevrijdt, 
U overwint altijd! 
Wie vrees ik nog? 
Wie vrees ik nog? 
 

4 
Geen wapen van de vijand houdt 
stand. 
U houdt de wereld in uw hand. 
Ik houd mij vast aan wat U belooft;  
U bent trouw, Heer. 
U bent trouw, Heer. 
U bent trouw, Heer.

 
God van de hemellegers, 
U voert de strijd voor mij. 
 
Verkondiging 
 
Antwoordlied: Opwekking 124 Ik bouw op U  
Ik bouw op U Mijn schild en mijn verlosser 
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan 
Sterk in uw kracht gerust in uw bescherming  ] 
Ik bouw op U en ga in uwe naam   ]2X 
 
  



Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen 
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan 
Toch rijst in mij een lied van overwinning ] 
Ik bouw op U en ga in uwe naam   ]2x 
 
Ik bouw op u Mijn schild en mijn verlosser 
Gij voert de strijd, de huld' is u gewijd 
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan ] 
In rust met u die mij hebt voortgeleid.  ]2x 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Slotlied Liedboek Gezang 44 Dankt, dankt nu allen God, 
1    
Dankt, dankt nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 

2    
Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 

3    
Lof, eer en prijs zij God 
die troont in 't licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 
 
Zegen. 
 
orgelspel 
 
Collecte bij de uitgang 


