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- Voor de dienst zingen: Standing on the promises 
WelcomeSingers: coupletten; allen: refrein  
 
Standing on the promises of Christ my King,  
Thro’ eternal ages let His praises ring; 
Glory in the highest, I will shout and sing, 
standing on the promises of God. 
 
Refrein: 
Standing, standing, standing on the promises of God my 
Savior; 
Standing, standing, I’m standing on the promises of God. 
 
Standing on the promises of Christ the Lord,  
bound to Him eternally by love’s strong cord, 
Overcoming daily with the Spirit’s sword,  
standing on the promises of God. 
 
(Refrein) 
 
Standing on the promises I cannot fall, 
list’ning every moment to the Spirit’s call,  
resting in my Savior as my all in all,  
standing on the promises of God. 
 
(refrein) 
 
 - Woord van welkom 
 
-  Aanvangslied: Psalm 100: 1, 2, 3, 4 (staande) 
 
- Beginwoord en groet 
 
- Inleiding op het thema 
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- WelcomeSingers: Wil je opstaan en Mij volgen als Ik 
noem je naam 
WelcomeSingers: coupletten 1, 2;allen: coupletten 3, 4, 5 
 
1. Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam? 
Wil je dienen in ‘t verborgen, zonder roem of faam? 
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een 
kind? 
Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij? 
  
2. Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis? 
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is? 
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward? 
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij? 
  
3. Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!' 
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij? 
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan, 
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij? 
  
4. Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei! 
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij! , 
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept 
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij? 
  
5. Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. 
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. 
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, 
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 
 
- Gebed 
 
- WelcomeSingers: Thy Word is a lamp unto my feet 
WelcomeSingers, coupletten;  allen: refrein 
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Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my 
path. 
Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my 
path. 
 
When I feel afraid, 
Think I've lost my way, 
Still, you're there right beside me. 
And nothing will I fear 
As long as you are near. 
Please be near me to the end. 
 
Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my 
path. 
Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my 
path. 
 
I will not forget 
Your love for me and yet 
My heart forever is wand´ring. 
Jesus be my guide, 
hold me to your side, 
and I will love you to the end, to the end.  
 
Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my 
path. 
Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my 
path. 
 
Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my 
path. 
Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my 
path, 
and a light unto my path. 
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- Signaal De spade  (Geerten Gossaert) 
 
Voordat Hij naar Emmaüs ging,  
Betrad Hij 't bos, waar Judas hing.  
Verward in 't doornige struweel,  
Het wurgend touw om purp'ren keel. 
Hij zag die wijd-gesperde ogen,  
Die smeekten om Zijn mededogen.  
Hij sneed hem af en vol erbarmen  
Droeg Hij hem henen in zijn armen 
Naar een heel stil en vredig oord, 
Waar hij kon rusten ongestoord.  
Daar vroeg Hij aan een man een spade  
En deze sloeg zwijgend gade,  
Hoe Jezus in die stille gaarde 
Een graf groef in de donk're aarde  
En teder hem de ogen sloot, 
Wiens kus Hem voerde in de dood. 
Toen hij in 't gras was neergeleid 
En zacht met aarde overspreid  
Toen was het, dat de ander vroeg,  
Wat naam of toch die dode droeg. 
Maar Jezus plukte uit het gras,  
Een halm, die een uit vele was,  
En peinzend sprak Hij klaar en kalm:  
"Weet gij de naam van deze halm?" 
En toen de ander zweeg, zei Hij: 
"Wie daar ligt was een mens als wij".  
Toen d' ander zich voorover bukte 
En uit de grond zijn spade rukte,  
Had Jezus hij voor 't laatst aanschouwd 
En hield zijn hand een spa van goud. 
 
- Zingen: Het is aan u, het leven en de dood 
(melodie: NLB 362) 
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Het is aan u, het leven en de dood; 
ik stel u voor de keuze: vloek of zegen. 
Kies dan het beste waartoe ik u nood 
voor u en voor wie na u komt: het leven. 
Doe wat de Heer in liefde u gebood 
bewandel zo van dag tot dag zijn wegen. 
 
- De Bijbel open: Deuteronomium 30: 11-20. 
De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te 
zwaar voor u en liggen niet buiten uw bereik.  Ze zijn niet 
in de hemel, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie stijgt voor 
ons op naar de hemel om ze daar te halen en ze ons 
bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?” 
Ook zijn ze niet aan de overkant van de zee, dus u hoeft 
niet te zeggen: “Wie steekt de zee voor ons over om ze 
daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij 
ernaar kunnen handelen?” Nee, die geboden zijn heel 
dichtbij, u kunt ze in u opnemen en ze u eigen maken; u 
kunt ze volbrengen. 
 
Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen 
voorspoed en tegenspoed, tussen leven en dood. 
Wanneer u zich houdt aan de geboden van de HEER, 
uw God, zoals ik ze u vandaag heb gegeven, door hem 
lief te hebben, door de weg te volgen die hij wijst, en zijn 
geboden, wetten en regels in acht te nemen, dan zult u 
in leven blijven en in aantal toenemen, en dan zal de 
HEER, uw God, u zegenen in het land dat u in bezit zult 
nemen. Maar als u hem de rug toekeert en weigert te 
luisteren, als u zich ertoe laat verleiden neer te knielen 
voor andere goden en die te vereren, dan zeg ik u op 
voorhand dat u te gronde zult gaan. Uw verblijf aan de 
overkant van de Jordaan, in het land dat u in bezit zult 
nemen, zal dan van korte duur zijn. Ik roep vandaag 
hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze 
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tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor 
het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw 
nakomelingen, door de HEER, uw God, lief te hebben, 
hem te gehoorzamen en hem toegedaan te blijven. Dan 
zult u lang blijven wonen in het land dat hij uw 
voorouders Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft 
beloofd.’ 
 
- Zingen: Wat te kiezen (NLB lied 843) 
WelcomeSingers: het hele lied; daarna allen: het hele 
lied 
 
- Kies dan het leven 
 
- Zingen:  Heer, U bent mijn leven 
 
Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. 
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. 
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga. 
Zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. 
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij. 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 
 
‘k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd,  
eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij. 
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons 
en met God de Vader en verenigd met uw volk. 
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst, 
dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 
 
Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. 
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. 
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer. 
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd. 
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En in uw vergeving leef ik nu. 
 
Vader van het leven, ik geloof in U. 
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht. 
U die via duizend wegen ons hier samen bracht. 
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit: 
om het zaad te zijn van Godsrijk. 
 
 
- Zingen: I have set before you 
WelcomeSingers: het lied, waarna allen het lied zingen 
 
I have set before you life and death, blessing and curse; 
Therefore choose life that you and your seed may live, 
I have set before you life and death, blessing and curse; 
Therefore choose life that you and your seed may live, 
 
In loving Jehovah your God by listening to His voice 
and holding fast to Him; for He is your life; 
In loving Jehovah your God by listening to His voice 
and holding fast to Him; for He is your life 
and the length of your days. 
 
- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader (zingend, 
Opwekking 436) 
 
Onze Vader in de hemel, 
heilig is uw naam. 
Laat uw koninkrijk spoedig komen. 
Laat uw wil worden gedaan. 
In de hemel, 
zo ook hier op aard'. 
  
Want van U is het koninkrijk, 
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de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
  
Onze Vader in de hemel, 
geef ons daaglijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij dat doen. 
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn. 
  
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
  
En leidt ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het kwaad. 
  
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. Amen. Amen. 
 
 
- Collecten: 1e  ZWO/Diaconie, 2e Onderhoudsfonds 
 de WelcomeSingers zingen:  Ostende nobis 
 
Ostende nobis Domine,  
misericordiam tuam. 
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Amen! Amen! 
Maranatha! Maranatha! 
 
Vertaling: Toon ons Heer, uw erbarmen. Amen, kom 
spoedig.  
 
- Slotlied: Jezus leeft in eeuwigheid (Evangelische Liedb. 
411:1, 2) (staande) 
 
Refrein: Jezus leeft in eeuwigheid 
            Zijn sjaloom wordt werkelijkheid  
            Alle dingen maakt Hij nieuw.  
            Hij is de Heer van mijn leven. 
 
Straks als er een nieuwe dag begint, 
En het licht het van het duister wint, 
Mag ik bij Hem binnengaan, 
Voor zijn troon gaan staan, 
Hef ik daar mijn loflied aan.  Refrein. 
 
Straks als er een nieuwe dag begint, 
En het licht voor altijd overwint, 
Zal de hemel opengaan,  
Komt de Heer eraan,  
Heffen wij dit loflied aan: 
 
Jezus leeft in eeuwigheid 
Zijn sjaloom wordt wereldwijd. 
Alle dingen maakt Hij nieuw.  
Hij is de Heer van mijn leven. 
 

- Zegen 
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