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 De woestijn zal bloeien als een roos (song)

 U bent het licht in deze tijd (song)

 God of awesome wonders (song)

 Welkom, Heil'ge Geest van God (song)

 Geen andere naam (song)

 You are beautiful beyond description (song)

 Jesaja 42:5 Statenvertaling.txt (scripture)
5 Alzo zegt God, de HEERE, Die de hemelen geschapen, en dezelve uitgebreid heeft, Die de aarde
uitgespannen heeft, en wat daaruit voortkomt; Die den volke, dat daarop is, den adem geeft, en den
geest dengenen, die daarop wandelen:

 Deuteronomium 1:30-31 Statenvertaling.txt (scripture)
30 De HEERE, uw God, Die voor uw aangezicht wandelt, Die zal voor u strijden, naar alles, wat Hij bij
 u voor uw ogen gedaan heeft in Egypte.

31 En in de woestijn, waar gij gezien hebt, dat de HEERE uw God, u daarin gedragen heeft, als
een man zijn zoon draagt, op al den weg, dien gij gewandeld hebt, totdat gij kwaamt aan deze plaats.

 Openbaringen 21:4-6 Statenvertaling.txt (scripture)
4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch
gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan.

5 En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf, want
deze woorden zijn waarachtig en getrouw.

6 En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Ik zal den
 dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet.

 Hebreeën 10:5 Statenvertaling.txt (scripture)
5 Daarom, komende in de wereld, zegt Hij: Slachtoffer en offerande hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt
 Mij het lichaam toebereid;
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 Handelingen 10:38 Statenvertaling.txt (scripture)
38 Belangende Jezus van Nazareth, hoe Hem God gezalfd heeft met den Heiligen Geest en met
kracht; Welke het land doorgegaan is, goeddoende, en genezende allen, die van den duivel
overweldigd waren; want God was met Hem.

 Joël 2:28 Statenvertaling.txt (scripture)
28 En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw
dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien;

 1 Johannes 3:8 Statenvertaling.txt (scripture)
8 Die de zonde doet, is uit den duivel; want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van
 God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou.

 1 Johannes 4:4 Statenvertaling.txt (scripture)
4 Kinderkens, gij zijt uit God, en hebt hen overwonnen; want Hij is meerder, Die in u is, dan die in
de wereld is.

 Lukas 10:19 Statenvertaling.txt (scripture)
19 Ziet, Ik geve u de macht, om op slangen en schorpioenen te treden, en over alle kracht des
vijands; en geen ding zal u enigszins beschadigen.

 Handelingen 10:16-17 Statenvertaling.txt (scripture)
16 En dit geschiedde tot drie maal; en het vat werd wederom opgenomen in den hemel.

17 En alzo Petrus in zichzelven twijfelde, wat toch het gezicht mocht zijn, dat hij gezien had, ziet,
de mannen, die van Cornelius afgezonden waren, gevraagd hebbende naar het huis van Simon,
stonden aan de poort.

 Nehemia 9:8 Statenvertaling.txt (scripture)
8 En Gij hebt zijn hart getrouw gevonden voor Uw aangezicht, en hebt een verbond met hem
gemaakt, dat Gij zoudt geven het land der Kanaanieten, der Hethieten, der Amorieten, en der
Ferezieten, en der Jebusieten, en der Girgasieten, dat Gij het zijn zade zoudt geven; en Gij hebt
Uw woorden bevestigd, omdat Gij rechtvaardig zijt.

 Nehemia 9:17 Statenvertaling.txt (scripture)
17 En zij hebben geweigerd te horen, en niet gedacht aan Uw wonderen, die Gij bij hen gedaan hadt,
 en hebben hun nek verhard, en in hun wederspannigheid een hoofd gesteld, om weder te keren
tot hun dienstbaarheid. Doch Gij, een God van vergevingen, genadig en barmhartig, lankmoedig, en
groot van weldadigheid, hebt hen evenwel niet verlaten.



2010 05 23 ZONDAG ORDER OF SERVICE
Printed zondag 18 juli 2010

Page 3

 Nehemia 9:20-21 Statenvertaling.txt (scripture)
20 En Gij hebt Uw goeden Geest gegeven om hen te onderwijzen; en Uw Manna hebt Gij niet
geweerd van hun mond, en water hebt Gij hun gegeven voor hun dorst.

21 Alzo hebt Gij hen veertig jaren onderhouden in de woestijn; zij hebben geen gebrek gehad; hun
klederen zijn niet veroud, en hun voeten niet gezwollen.

 Nehemia 9:28 Statenvertaling.txt (scripture)
28 Maar als zij rust hadden, keerden zij weder om kwaad te doen voor Uw aangezicht; zo verliet Gij
hen in de hand hunner vijanden, dat zij over hen heersten; als zij zich dan bekeerden, en U aanriepen,
 zo hebt Gij hen van den hemel gehoord, en hebt hen naar Uw barmhartigheden tot vele tijden
uitgerukt.

 Nehemia 9:32 Statenvertaling.txt (scripture)
32 Nu dan, o onze God, Gij grote, Gij machtige, en Gij vreselijke God, Die het verbond en de
weldadigheid houdt; laat voor Uw aangezicht niet gering zijn al de moeite, die ons getroffen heeft,
onze koningen, onze vorsten, en onze priesteren; en onze profeten, en onze vaderen, en Uw ganse
volk, van de dagen der koningen van Assur af tot op dezen dag.

 Efeziërs 2:18 Statenvertaling.txt (scripture)
18 Want door Hem hebben wij beiden den toegang door een Geest tot den Vader.

 Romeinen 8:26-28 Statenvertaling.txt (scripture)
26 En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij
bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen.

27 En Die de harten doorzoekt, weet, welke de mening des Geestes zij, dewijl Hij naar God voor de
heiligen bidt.

28 En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk
dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn.


