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Slotdienst in de Kamp op 8 juli 2018

Thema: 

“liederen die ons dragen in ons leven”

Voorganger: ds. Wim van der Wel

Muziek:

Nu-je-onderweg-band 

Liedboekkoor  Ina Bosscher

Orgel Bert Slijkhuis 



Zingen; Voor mij is geluk, Liedboek 783

Mirjam Meilink zegt over dit lied: 
Mirjam Meilink invoegen:
Dit liedje vertelt kinderlijk eenvoudig dat je moet 
genieten van de kleine dingen. In de waan van alle 
dag vergeet ik dat nog wel eens…..









Zingen; Wees Gij mij toevlucht, 263 Liedboek











Aansteken Paaskaars door Cato

Gedicht door Indy



Kaars, jij mag branden in ons midden,

branden bij zingen en bij bidden:

God is hier!



Zingen; Licht dat ons aanstoot in de morgen, 

Liedboek 601: 

Vers 1 Allen 

vers 2 Koor 

vers 3 Allen



Allen





Koor





Allen





Stil gebed





Bemoediging en groet



Als gebed: De kracht van uw liefde



Heer ik kom tot U,
neem mijn hart,
verander mij.
Als ik U ontmoet
vind ik rust bij U.



Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde



Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dicht bij uw hart.



Ik voel uw kracht,
en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde



Heer kom dichterbij,
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen,
diep in mij.



En Heer, leer mij U wil
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde.



Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dicht bij uw hart.



Ik voel uw kracht,
en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde



Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dicht bij uw hart



Ik voel uw kracht,
en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde



Zingen; De psalm aller psalmen 
“Psalm 23 b” Mark Jörg vertelt…



De Heer is mijn Herder!

'k Heb al wat mij lust;

Hij zal mij geleiden

naar grazige weiden.

Hij voert mij al zachtkens

aan waatren der rust.



De Heer is mijn Herder!

Hij waakt voor mijn ziel,

Hij brengt mij op wegen

van goedheid en zegen,

Hij schraagt me_als ik wankel,

Hij draagt me_als ik viel.



De Heer is mijn Herder!

Al dreigt ook het graf,

geen kwaad zal ik vrezen,

Gij zult bij mij wezen;

o Heer, mij vertroosten

uw stok en uw staf!



De Heer is mijn Herder!

In 't hart der woestijn

verkwikken en laven

zijn hemelse gaven;

Hij wil mij versterken

met brood en met wijn.



De Heer is mijn Herder!

Hem blijf ik gewijd!

'k Zal immer verkeren

in 't huis mijnes Heren:

zo kroont met haar zegen

zijn liefde me_altijd.



Zingen; het lied van Kinga Bán 
en de Naam van God 

“Ik zal er zijn”



Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.



Een boog in de wolken als teken van trouw,

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,

ben ik bij U veilig, U die mij ziet.



De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.



‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.



O Naam aller namen, aan U alle eer.

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.



Lezen: Romeinen 8



38Ik ben ervan overtuigd dat dood noch 
leven, engelen noch machten noch 
krachten, heden noch toekomst, 39hoogte 
noch diepte, of wat er ook maar in de 
schepping is, ons zal kunnen scheiden van 
de liefde van God, die hij ons gegeven 
heeft in Christus Jezus, onze Heer.(…….) 



4Allen die door de Geest van God worden 
geleid, zijn kinderen van God. 15U hebt de 
Geest niet ontvangen om opnieuw 
als slaven in angst te leven, u hebt de 
Geest ontvangen om Gods kinderen te 
zijn, en om hem te kunnen aanroepen 
met ‘Abba, Vader’.



16De Geest zelf verzekert onze geest dat 
wij Gods kinderen zijn. 17En nu we 
zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn 
erfgenamen, erfgenamen van God. 
Samen met Christus zijn wij erfgenamen: 
wij moeten delen in zijn lijden om met 
hem te kunnen delen in Gods luister.



Zingen; Liedboek 886: 1 Abba Vader







Een liedje van vertrouwen, meer dan van berusting
Wat de toekomst brengen moge, Jan Timmer…

Zingen; liedboek 913 

Vers 1 allen 

Vers 2 koor 

Vers 3 allen 

Vers 4 koor



Allen





Koor





Allen





Koor



Van mineur naar majeur…. Lied 910



















Redenen tot dankbaarheid….. 

Tienduizend redenen



De zon komt op, maakt de morgen
wakker; mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.



Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.



Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.



Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.



En op die dag, als mijn kracht
vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.



(2X)

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.



Verheerlijk zijn heilige naam.

Verheerlijk zijn heilige naam.



(2X)

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.



Verheerlijk zijn heilige naam.

Verheerlijk zijn heilige naam.



Gebeden





Inzameling

1e; Diaconie
2de; Kerk
3de; Onderhoudsfonds



Journaal



Vacatures!

•Het koor!

•De oppas!

•Het geluid!



“rock solid”







De bbq van de 30+







Liedboekkoor zingt 
“Look at the world” 



Kijk naar de wereld. 

Alles om ons heen. 

Kijk naar de wereld, 

verwonder je iedere dag

Zo veel wonderen op onze weg.

Prijs zij U Heer voor de hele schepping. 

Alles komt van U



Kijk naar de aarde die vruchten  en bloemen 
voortbrengt.
Kijk naar lucht, de zonneschijn en de regen. 

Prijs zij U Heer voor de hele schepping. 

Alles groeit, alles kent een seizoen, 

Prijs zij U Heer voor de hele schepping. 
Alles komt van U



Alles wat we nodig hebben en koesteren 

Komt van de Heer als teken van zijn liefde. 

Wij zijn z'n handen. 

Van Hem is de aarde, 

en zijn hemelen daarboven. 

Prijs zij U Heer voor de hele schepping. 

Alles komt van U



Over de bedoelingen van God… de dans, 

Zingen; lied 839



















Slotlied: Ga met God en Hij zal met je zijn, 
Zingen; liedboek 416 

Vers 1 allen 

Vers 2 koor 

Vers 3 koor 

Vers 4 allen



Allen



Allen



Koor



Koor



Koor



Koor



Allen



Allen



Uitzending en zegen

gevolgd door “May the road rise…..”



Band zingt; “Juicht! – Sela”


