Joh.de Heer zangdienst, Boelenslaan, 25 juli 2021, 10.00 uur
Thema: “De reis van je leven”
Voor: Lied 306: 1,2 JdH
Op bergen en in dalen
ja overal is God.
Waar wij ook immer dwalen
of toeven, daar is God.
Waar mijn gedachten zweven
of stijgen, daar is God.
Omlaag en hoog verheven
ja, overal is God.

Zijn trouwe Vaderogen
zien alles van nabij.
Wie steunt op Zijn vermogen
die dekt en zegent Hij.
Hij hoort de jonge raven
bekleedt met gras het dal.
Heeft voor elk schepsel gaven
ja, zorgt voor ‘t gans heelal.

Welkom , mededelingen
Intochtslied: Lied 379: 2 JdH (=Ps. 68: 10 OB)
Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
wie zou die hoogste Majesteit
dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
ons 't eeuwig, zalig leven;
Hij kan, en wil, en zal in nood,
zelfs bij het naad'ren van den dood,
volkomen uitkomst geven.

Stil Gebed
Votum en Groet
Gloria: Lied 446: 1 JdH
Prijs de HEER met blijde galmen;
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
vrolijk wijden aan Zijn lof;
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.(2x)

Gebed
Gedicht
Schriftlezing: Ps. 139: 1 t/m 3 en 13 t/m 18
Korte meditatie: Hij is er bij; vanaf het begin.

Zingen: Lied 5: 1,2 JdH
Al de weg leidt mij mijn Heiland
wat verlangt mijn ziel dan meer?
Waarom zou ik aan Hem twijfelen
die mij voorgaat keer op keer?
Zoete troost en zaal'ge vrede
heb ik steeds op Zijn bevel.
'k Weet wat hier mij overkome
Hij maakt alle dingen wel.(2x)

Al de weg leidt mij mijn Heiland
troost geeft Hij tot in de dood.
Als ik zwak ben in beproeving
Sterkt Hij mij met 't Hemels brood.
Telkens als ik dreig te vallen
en mijn ziel van dorst versmacht,
geeft Hij mij het levend water
en vernieuwt mijn levenskracht.(2x)

Lied 133:1,5 JdH
Hij die rustig en stil zich steeds voegt naar Gods wil,
Hem in alles vertrouwt en gelooft.
Die slechts hoort naar Zijn stem, zich geheel geeft aan Hem,
smaakt een vreugde, die nimmer verdooft.
Refr.: Zie slechts op Hem, volg gehoorzaam Zijn stem,
blijf maar rustig vertrouwen, altijd ziende op Hem.
O, hoe groot is ’t genot, als men wandelt met God,
hier door ‘t leven gaat, eerlijk, oprecht.
Als in droefheid of vreugd’ men in Hem zich verheugt
en zijn al op ‘t altaar heeft gelegd.
Refr.: Zie slechts op Hem, volg gehoorzaam Zijn stem…

Schriftlezing: Mc. 6: 45 t/m 51a
Korte meditatie: Hij is er bij; ook in de storm.
Zingen: Lied 213: 1,3 JdH
’t Scheepke onder Jezus’ hoede
met zijn kruisvlag hoog in top.
Neemt als arke der verlossing
allen, die in nood zijn, op.
Refr.: Al staat de zee ook hol en hoog en zweept de storm ons voort.
Wij hebben ’s Vaders Zoon aan boord en ‘t veilig strand voor oog.
Arme zondaar, zie de kruisvlag,
wapp’rend langs den oceaan.
Weet! de Heer is in het scheepje.
Kom! neem uw verlossing aan!
Refr.: Dies rijst een lied tot God omhoog, ruist vol een dankakkoord:
Wij hebben ’s Vaders Zoon aan boord en ’t veilig strand voor oog.

Lied 180: 1 JdH
Jezus! dien mijn ziel bemint,
’s levens stormen loeien, Heer!
O, beveilig mij, Uw kind,
Leg mij aan Uw boezem neêr.
Als de golven woedend slaan
Tegen rotsen op en neêr!
Laat mij aan Uw zij dan staan,
tot de storm voorbij is, Heer!

Lied 256: 1,2 JdH
Als op ’s levens zee de stormwind om u loeit,
als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit,
tel uw zegeningen, tel ze één voor één,
en ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen.
Refr.:Tel uw zegeningen, tel ze één voor één, tel ze, tel ze alle, en vergeet er geen.
Tel ze, tel ze alle, noem ze één voor één,en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.
Drukken ’s levens zorgen u soms zwaar ter neer.
Schijnt het kruis te zwaar u, zeg het aan de Heer,
Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien,
dan zal 't harte zingen en de zorgen vliên
Refr.:Tel uw zegeningen, tel ze één voor één…

Schriftlezing: 1 Petr. 5: 6 t/m 11
Korte meditatie: Hij is er bij; tot aan het einde!
Zingen: Lied 890 : 1,2,3 JdH
Ieder uur, ied’re stap brengt ons nader
bij de grens van leven en dood.
Heeft de Heiland uw paspoort getekend
met Zijn bloed dat Hij reddend vergoot?
Refr.: Nog is het tijd de Heer heeft genâ,
de toegang is vrij door Golgotha.
Jezus ging voor, Hij wacht aan de grens.
Is uw paspoort getekend, o mens?
Gij kunt zelf de tol niet betalen
Zilver en goud verliest daar zijn macht.
Slechts het kruis in uw paspoort geeft toegang
tot het land, waar de Heiland u wacht.
Refr.: Nog is het tijd de Heer heeft genâ,…

Het is nu het uur der beslissing.
Ieder toont dan zijn ware gezicht
O, geloof in de Heiland Uw Redder
en Hij voert U naar ’t eeuwige licht.
Refr.: Nog is het tijd de Heer heeft genâ,…

Lied 73: 1,3,4 JdH
Zie ons wachten aan de stromen,
aan den oever der rivier;
Straks zal onze Bootsman komen,
en wij varen af van hier.
Refr.: Hoe de storm ook moge woeden,
op de reis naar d’ eeuwigheid.
Jezus is de trouwe Bootsman,
Die ons altijd veilig leidt.
Reeds zien wij de gouden straten,
van de hemelstad, zo schoon;
Horen wij d’ ontelb’re schare,
Jub’lend juichen voor Gods troon.
Refr.: Hoe de storm ook moge woeden..
Velen, die wij hier beminden,
zijn ons reeds vooruitgegaan;
Straks, vereend met hen voor eeuwig,
zullen w’ook voor Jezus staan.
Refr.: Hoe de storm ook moge woeden..

Dankgebed en Voorbeden afsluiten met gezamenlijk bidden van het ”Onze Vader”
Slotlied: Lied 19 : 1,3,4 JdH
'k Ben reizend naar die stad, waar Christus 't licht zal zijn,
om eeuwig daar te zijn bij Hem, bevrijd van zorg en pijn.
Refr.: Geen smart meer daar omhoog,
een smart meer daar omhoog;
God Zelf wist daar de tranen droog,
geen smart meer daar omhoog.
Daar is geen dood, geen rouw, geen leed, geen zielsangst meer;
maar eeuw'ge blijdschap wacht de ziel daar boven bij de Heer.
Refr.: Geen smart meer daar omhoog…

Daar is de strijd voorbij, daar wacht de gloriekroon;
daar vindt de ware strijder rust, en God Zelf is zijn loon.
Refr.: Geen smart meer daar omhoog…

Zegen
Amen: Refrein Lied 769JdH
Welk een uitzicht, Bruidsgemeente!
Eeuwig Hem ten eigendom.
Maranatha blijv’ ons wachtwoord;
Amen, ja , Heer Jezus, kom!

