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 God of wonders (song)

 I lay my life down at Your feet (song)

 With all I am (Jesus, I believe) (song)

 You deserve the glory (song)

 You Are My Hiding Place (song)

 Johannes 17:1-3 Statenvertaling.txt (scripture)
1 Dit heeft Jezus gesproken, en Hij hief Zijn ogen op naar den hemel, en zeide: Vader, de ure is
gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijke.

2 Gelijkerwijs Gij Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat Gij Hem gegeven hebt, Hij
hun het eeuwige leven geve.

3 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus,
Dien Gij gezonden hebt.

 Johannes 17:6 Statenvertaling.txt (scripture)
6 Ik heb Uw Naam geopenbaard den mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren Uw,
en Gij hebt Mij dezelve gegeven; en zij hebben Uw woord bewaard.

 Johannes 17:17 Statenvertaling.txt (scripture)
17 Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.

 Mattheüs 7:21-23 Statenvertaling.txt (scripture)
21 Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar
die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is.

22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd,
 en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan?

23 En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de
ongerechtigheid werkt!

 Johannes 1:1 Statenvertaling.txt (scripture)
1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.



2010 09 26 ZONDAG ORDER OF SERVICE
Printed zondag 26 september 2010

Page 2

 Kolossenzen 1:15-16 Statenvertaling.txt (scripture)
15 Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen.

16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die
zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle
 dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;

 Hebreeën 1:1-3 Statenvertaling.txt (scripture)
1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de
profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon;

2 Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft;

3 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner
zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer
zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter hand der Majesteit in de
hoogste hemelen;

 Spreuken 4:20-22 Statenvertaling.txt (scripture)
20 Mijn zoon! merk op mijn woorden, neig uw oor tot mijn redenen.
21 Laat ze niet wijken van uw ogen, behoud ze in het midden uws harten.

22 Want zij zijn het leven dengenen, die ze vinden, en een medicijn voor hun gehele vlees.

 Efeziërs 5:25-27 Statenvertaling.txt (scripture)
25 Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en
Zichzelven voor haar heeft overgegeven;

26 Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord;

27 Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft,
of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.

 Efeziërs 3:17-19 Statenvertaling.txt (scripture)
17 Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt;

18 Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte,
en hoogte zij,

19 En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al
de volheid Gods.
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 1 Johannes 2:3-6 Statenvertaling.txt (scripture)
3 En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren.
4 Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in dien is de
waarheid niet;

5 Maar zo wie Zijn Woord bewaart, in dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden; hieraan
kennen wij, dat wij in Hem zijn.

6 Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft.

 Handelingen 19:20 Statenvertaling.txt (scripture)
20 Alzo wies het Woord des Heeren met macht, en nam de overhand.

 Johannes 14:23-24 Statenvertaling.txt (scripture)
23 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en
Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken.

24 Die Mij niet liefheeft, die bewaart Mijn woorden niet; en het woord dat gijlieden hoort, is het Mijne
niet, maar des Vaders, Die Mij gezonden heeft.


