








ZONDAG 17 JULI OM 09.30 UUR KERKDIENST 
IN DE MARIAKERK TE CADZAND: 
Voorganger: Ds. A. van Houweling 

Diaconale collecte: Sibusiso Tanzania 
Vervoer om 09:00 vanaf het kerkcentrum. 

 
  

ZONDAG 17 JULI OM 10.00 UUR KERKDIENST 
IN DE Vrij Evangelische Kerk TE NIEUWVLIET: 

Gezamenlijke jeugddienst PG de Brug en de VEG 



ZONDAG 17 JULI OM 19.00 UUR  
IN HET DORPSHUIS TE ZUIDZANDE: 

 
UITZWAAIMOMENT PROJECT7. 

 
  
 
 
 
 











Lied 218 : 1. 2, 3, 4, 5. 



Lied 218 : 1, 2. 3, 4, 5. 



Lied 218 : 1, 2, 3. 4, 5. 



Lied 218 : 1, 2, 3, 4. 5. 



Lied 218 : 1, 2, 3, 4, 5. * 





Bemoediging: 

voorganger: 

 Onze hulp is in de naam van de HEER. 

gemeente:  

 Hemel en aarde heeft Hij gemaakt. 

voorganger: 

 Altijd blijft Hij trouw. 

gemeente:  

 Nooit laat hij los.  

* 





(Staande) Lied 288, 



(Staande) Lied 288. * 





Lied 8b : 1, 2, 3, 4, 5. 



Lied 8b : 1, 2, 3, 4, 5. 



Lied 8b : 1, 2, 3, 4, 5. 



Lied 8b : 1, 2, 3, 4, 5. 



Lied 8b : 1, 2, 3, 4, 5. * 





Lezing: Psalm 103. 

103 1  Van David. 
Prijs de HEER, mijn ziel, 
prijs, mijn hart, zijn heilige naam. 

2   Prijs de HEER, mijn ziel, 
vergeet niet één van zijn weldaden. 

3   Hij vergeeft u alle schuld, 
hij geneest al uw kwalen, 

4   hij redt uw leven van het graf, 
hij kroont u met trouw en liefde, 

5   hij overlaadt u met schoonheid en geluk, 
uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. 

  



Lezing: Psalm 103. 
 

6   De HEER doet wat rechtvaardig is, 
hij verschaft recht aan de verdrukten. 

7   Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend, 
aan het volk van Israël zijn grootse daden. 

 

8   Liefdevol en genadig is de HEER, 
hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. 

9   Niet eindeloos blijft hij twisten, 
niet eeuwig duurt zijn toorn. 

 

 



Lezing: Psalm 103. 
10Hij straft ons niet naar onze zonden, 

hij vergeldt ons niet naar onze schuld. 
11Zoals de hoge hemel de aarde overspant, 

zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. 
 

12Zo ver als het oosten is van het westen, 
zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd. 

13Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, 
zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen. 

14Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn, 
hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd. 

 



Lezing: Psalm 103. 
15De mens – zijn dagen zijn als het gras, 

hij is als een bloem die bloeit op het veld 
16en verdwijnt zodra de wind hem verzengt; 

de plek waar hij stond, kent hem niet meer. 
 

17Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezen, 
van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen 

18van wie zich houdt aan zijn verbond 
en naar zijn geboden leeft. 

 

 



Lezing: Psalm 103. 
19De HEER – zijn troon staat vast in de hemel, 

als koning heerst hij over alles. 
20Prijs de HEER, u die zijn boden bent, 

sterke helden die doen wat hij zegt, 
gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. 

 

21Prijs de HEER, hemelse machten, 
dienaren die doen wat hem behaagt. 

22Prijs de HEER, al zijn schepselen, 
prijs hem, overal in zijn rijk. 
Prijs de HEER, mijn ziel. 

* 





Lied 885 : 1, 2. 



Lied 885 : 1. 2. 



Lied 885 : 1, 2, 



Lied 885 : 1, 2. * 





De wereld is een toverbal : 1. 

 De     we - reld   is   een       to - ver - bal, 

     geen  mens  weet  hoe  hij        wor - den  zal, 

     maar  één  ding  dat  weet      ie - der - een, 

      Je        kunt    het   niet     al   -   leen. 



De wereld is een toverbal : refrein. 

     dus:    zul-len we er sa-men   iets van moe-ten ma-ken 

      de    we-reld  is een mooi  maar be-werk’lijk ding 

      dus    zul-len we er sa-men   iets van moe-ten ma-ken 

           hé, hé,      hé,      hé,            kom maar in de kring. 



De wereld is een toverbal : 2. 

 Be  -  kijk  een  keer  de      we - reld - kaart, 

     een    mens   is    toch  iets       be - ters  waard, 

      je      ziet   dat   het   een      puin-hoop  is, 

      zo       gaat    het      ze - ker       mis, 



De wereld is een toverbal : refrein. 

     dus:    zul-len we er sa-men   iets van moe-ten ma-ken 

      de    we-reld  is een mooi  maar be-werk’lijk ding 

      dus    zul-len we er sa-men   iets van moe-ten ma-ken 

           hé, hé,      hé,      hé,            kom maar in de kring. 



De wereld is een toverbal : 3. 

 We     pra - ten  zus,  we     pra - ten   zo, 

      we      roe - pen   ach   en        wee    en   ooh, 

     maar   wil   j’el - kaar  echt   goed  ver - staan, 

     dan       doe      je      er     iets    aan,  



De wereld is een toverbal : refrein. 

     dus:    zul-len we er sa-men   iets van moe-ten ma-ken 

      de    we-reld  is een mooi  maar be-werk’lijk ding 

      dus    zul-len we er sa-men   iets van moe-ten ma-ken 

           hé, hé,      hé,      hé,            kom maar in de kring. 











 

* 





 

 
2e Collecte Kerkrentmeesterschap: 

NL 35 RABO 0373 7266 51 









Staande: Slotlied 1. 2, 3, 4, 5. 

Hij houdt de hele wereld in zijn hand,  

Hij houdt de hele wijde wereld in zijn hand. 

Hij houdt de hele wereld in zijn hand, 

Hij houdt de hele wereld in zijn hand. 



Staande: Slotlied 1, 2. 3, 4, 5. 

Hij houdt de aarde en de hemel in zijn hand 

Hij houdt de dag en de nacht in zijn hand 

Hij houdt de zon en de maan in zijn hand 

Hij houdt de hele wereld in zijn hand. 



Staande: Slotlied 1, 2, 3. 4, 5. 

Hij houdt het land en de zee in zijn hand 

Hij houdt de wind en de regen in zijn hand 

Hij houdt de lente en de herfst in zijn hand 

Hij houdt de hele wereld in zijn hand. 



Staande: Slotlied 1, 2, 3, 4. 5. 

Hij houdt de hele kleine baby in zijn hand 

Hij houdt de oude mensen in zijn hand, 

Hij houdt de broertjes en de zusjes in zijn hand  

Hij houdt de hele wereld in zijn hand. 



Staande: Slotlied 1, 2, 3, 4, 5. 

Hij houdt zelfs vriend en vijand in zijn hand 

Hij houdt de rijken en de armen in zijn hand 

Ja Hij houdt iedereen in zijn hand 

Hij houdt de hele wereld in zijn hand. 

* 








