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 Groot is de Heer, God Almachtig (song)

 Iedereen zoekt naar liefde (Mighty to save) (song)

 Your love never fails (song)

 You are (song)

 1 Petrus 1:13-21 Statenvertaling.txt (scripture)
13 Daarom opschortende de lenden uws verstands, en nuchteren zijnde, hoopt volkomenlijk op de
genade, die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.

14 Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden, die te voren in uw
onwetendheid waren;

15 Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gijzelven heilig in al uw wandel;
16 Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig.

17 En indien gij tot een Vader aanroept Dengene, Die zonder aanneming des persoons oordeelt naar
 eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze den tijd uwer inwoning;

18 Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling,
die u van de vaderen overgeleverd is;

19 Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam;

20 Dewelke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in
deze laatste tijden om uwentwil,

21 Die door Hem gelooft in God, Welke Hem opgewekt heeft uit de doden, en Hem heerlijkheid
gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou.

 Romeinen 12:2 Statenvertaling.txt (scripture)
2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws
gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God
zij.

 Filipenzen 4:4-7 Statenvertaling.txt (scripture)
4 Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u.
5 Uw bescheidenheid zij allen mensen bekend. De Heere is nabij.



2010 09 05 ZONDAG ORDER OF SERVICE
Printed zondag 5 september 2010

Page 2

6 Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met
dankzegging bekend worden bij God;

7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus
 Jezus.


