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Toonhoogte 135: 1,2 en 3
1. Er komen stromen van zegen.
Dat heeft Gods Woord ons beloofd;
Stromen, verkwikkend als regen,
Vloeien tot elk die gelooft.

Toonhoogte 135: 1,2 en 3
refrein:
Stromen van zegen,
Komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder,
Zend ons die stromen, o Heer.

Toonhoogte 135: 1,2 en 3
2. Er komen stromen van zegen,
Heerlijk, verkwikkend zal ’t zijn:
Op de valleien en bergen
Zal er nieuw leven dan zijn.

Toonhoogte 135: 1,2 en 3
refrein:
Stromen van zegen,
Komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder,
Zend ons die stromen, o Heer.

Toonhoogte 135: 1,2 en 3
3. Er komen stromen van zegen,
Zend ons de heilstroom nu neer!
Geef ons die grote verkwikking;
Geef z’ ons voortdurend, o Heer.

Toonhoogte 135: 1,2 en 3
refrein:
Stromen van zegen,
Komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder,
Zend ons die stromen, o Heer.
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Psalm 51: 5
5. Verberg Uw oog van mijn bedreven 
kwaad, 
Waardoor mijn ziel gevoelt de diepste 
wonden.
Delg, delg toch uit mijn schuld en al mijn 
zonden, 

Psalm 51: 5
En spreek mij vrij van mijne gruweldaad. 
Herschep mijn hart, en reinig Gij, o HEER',
Die vuile bron van al mijn wanbedrijven; 
Vernieuw in mij een vasten geest, en leer 
Mij aan Uw dienst oprecht verbonden 
blijven.    

Psalm 51: 6
6.Verwerp mij van Uw aangezicht toch 
niet. 
Ai, laat van mij Uw Heil'gen Geest niet 
scheiden!
Die kan alleen op 't rechte spoor mij 
leiden. 

Psalm 51: 6
Bestier mijn gang, daar Gij mijn zwakheid 
ziet;
Geef mijn gemoed, dat nu angstvallig 
vreest, 
De blijdschap weer; doe op Uw heil mij 
hopen. 

Psalm 51: 6
Laat mij, gesterkt door enen eed'len
geest, 
Volvaardig 't pad van Uw geboden lopen.

Lezen: Judas 1: 17-25 HSV
17. Maar u, geliefden, herinnert u zich de 
woorden die voorzegd zijn door de 
apostelen van onze Heere Jezus Christus, 
18. dat zij u gezegd hebben dat er in de 
laatste tijd spotters zullen zijn, die naar 
hun eigen goddeloze begeerten 
wandelen. 
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Lezen: Judas 1: 17-25 HSV
19. Zij zijn het die scheuringen 
veroorzaken, natuurlijke mensen, die de 
Geest niet hebben. 
20. Maar u, geliefden, bouw uzelf op in 
uw allerheiligst geloof en bid in de 
Heilige Geest,

Lezen: Judas 1: 17-25 HSV
21. bewaar uzelf in de liefde van God en 
verwacht de barmhartigheid van onze 
Heere Jezus Christus, tot het eeuwige 
leven. 
22. En ontferm u over sommigen, en ga 
daarbij met onderscheid te werk. 

Lezen: Judas 1: 17-25 HSV
23. Red anderen echter met vrees, en 
ruk hen uit het vuur. U moet ook het 
onderkleed haten dat door het vlees 
bevlekt is. 

Lezen: Judas 1: 17-25 HSV
24. Aan Hem nu Die bij machte is u voor 
struikelen te bewaren, en u smetteloos 
te stellen voor Zijn heerlijkheid, in grote 
vreugde, 
25. de alleenwijze God, onze Zaligmaker, 
zij heerlijkheid en majesteit, kracht en 
macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen

Psalm 119: 3
3. Och, schonkt Gij mij de hulp van uwe 
Geest!
Mocht die mij op mijn paân ten leidsman 
strekken!
'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik 
onbevreesd;

Psalm 119: 3
Dan zou geen schaamt' mijn aangezicht 
bedekken, 
Wanneer ik steeds opmerkend waar' 
geweest, 
Hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde 
wekken.   
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Psalm 150: 1 en 3
1. Looft God, looft zijn Naam alom;
Looft Hem in Zijn heiligdom;
Looft des HEEREN grote macht,
In den hemel Zijner kracht;
Looft Hem, om Zijn mogendheden,

Psalm 150: 1 en 3
Looft Hem, naar zo menig blijk
Van Zijn heerlijk koninkrijk,
Voor Zijn troon en hier beneden.

Psalm 150: 1 en 3
3. Looft God naar Zijn hoog bevel,
Met het klinkend cimbelspel,
Looft Hem, op het schel metaal
Van de vrolijke cimbaal;
Looft den HEER’, elk moet Hem eren;

Psalm 150: 1 en 3
Al wat geest en adem heeft,
Looft den HEER’, die eeuwig leeft,
Looft verheugd den HEER' der heren.

Toonhoogte 141: 1 en 3
1. Leid mij, Heer, o machtig Heiland
Door dit leven aan uw hand.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
Wees mijn Gids in 't barre land.
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider,

Toonhoogte 141: 1 en 3
Vul mij met uw Geest steeds meer,
Vul mij met uw Geest steeds meer.
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Toonhoogte 141: 1 en 3
3. Laat door mij uw levend water
Vloeien als een klare stroom.
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later
Dat uw Geest over allen koom'.
Machtig Heiland, mijn Verlosser,

Toonhoogte 141: 1 en 3
Kom, Heer Jezus, in uw kracht,
Kom, Heer Jezus, in uw kracht.
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