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Bij de diensten  
In beide diensten gaat ds. J. Holtslag voor. ’s Morgens 
lezen we uit 2 Timotheüs 3:10-17. Kern is het volharden 
in het geloof. In de avonddienst zal er verteld worden 
over de belevenissen tijdens Kamp Bladel en zal het 
kamplied gezongen worden. Omdat het toch een wat 
andere dienst is, zingen we twee opwekkingsliederen. 
De Schriftlezing is 2 Timotheüs 4:1-8 en de wat kortere 
preek gaat over geloof en heiliging. 

Collecten 
1. Diaconie 
2. Werk in plaatselijke gemeente 
De opbrengst van de zendingsbussen is voor betaalbare 
gezondheidszorg voor arme patiënten in Zimbabwe. 

   Meeleven 
*Afgelopen weekend mocht mw. H. Leeuwis–Lantinga 
(van Delftstraat 14, 3381 BH) al thuiskomen uit het 
ziekenhuis na het plaatsen van een pacemaker. 
*Afgelopen vrijdag mocht ook dhr. Jaap Kortlever (van 
Delftstraat 6, 3381 BH) na het plaatsen van een pace-
maker thuis komen.  
Beiden willen we opdragen in de voorbede. Ook de overi-
ge zieken willen we gedenken in de voorbede. 

  Lied morgendienst – Uw Woord is … 
 Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet  
en een licht op mijn pad.  
Uw Woord is een lamp,  
uw Woord is een licht. 
Uw Woord is een lamp  
voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 
 

 Theedoosjes sparen 
Zoals u/jij wellicht weet, sparen we voor de gemeente-
dag van 21 september theedoosjes. Inmiddels hebben 
we al een krat vol, maar we hebben er nog veel meer 
nodig. Dus drink de komende tijd veel thee zodat onze 
voorraad lege doosjes 
steeds groter wordt! De 
krat staat bij toreningang. 
Alvast bedankt!  

Chadash – naast de fiets 
U bent het zout der 
aarde / het licht van de 
wereld. Wie, ik?! Jaze-
ker, zo staat het in de 
Bijbel, in Mattheus 5: 
13-16. Zo, dat kan op-
gevat worden als een 
hele verantwoordelijk-

heid. Een prikkelende vraag die ons gesteld werd: Welke 
invloed heeft het christelijk geloof op het zijn van 
zoutend zout… Als alleen de gewenste antwoorden ge-
geven hoefden te worden, ja dan zouden de gesprekken 
snel afgelopen zijn geweest. Maar wat het zo boeiend 
maakte was dat niet iedere deelnemer aan de Chadash-
week zo’n overtuigd gelovige was/is. Sommigen bele-
den openlijk hun algemeen betwijfeld geloof en mede 
door die openheid kwam het in de diverse groepjes tot 
goede uitwisseling. Wanneer ben je nou dat zout, dat 
licht? Is dat iets wat je, zichtbaar voor anderen, doet 
cq. uitvoert, of zit het dieper en maakt het deel uit van 
je gedachten, je levenshouding, je gebeden, je ‘we-
zen’… Hulp van Boven, daarover was gelukkig overeen-
stemming, is heel erg nodig om in onze leefomgeving 
‘smaakversterkend’ te kunnen zijn. 

Agenda  
02-08 Thuiskomst Expeditie Purnode 
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Kamplied Bladel – Sing and shout 
Your Cross, Your Cross, it draws me to Your heart  
It makes my spirit sing, it makes my spirit sing  
Your grace, Your grace, Oh I hear it call my name  
I’m waking up to sing, I’m waking up to sing (2x) 
 

Refrein: We will Sing and Shout (yeah) Sing and Shout 
Open up our hearts and pour Your Praises out (2x) 
 

Because, because, because Your Love came down 
It makes me wanna sing, It makes me wanna sing 
Because, because, because you called my name  
I’m waking up to sing, I’m waking up to sing 
 

Refrein: We will…  
 

What could be better than the grace 
that washes all our shame away? 
What could be better than Your great Love? 
What could be better than the grace  
that leads us home and makes a way?  
What could be better than Your great Love? (2x) 
 

Refrein: We will… 
 

What could be better than the grace  
That washes all our shame away?  
What could be better than the grace? Shout! 

Vertaling kamplied Bladel 
Uw kruis, uw kruis, het brengt mij dicht bij u 
Het maakt dat ik wil zingen, het maakt dat ik wil zingen 
Uw genade, uw genade, ik hoor het mijn naam roepen 
Ik sta op om te zingen, ik sta op om te zingen 
 

Refrein: Wij zullen zingen en uitroepen 
Open onze harten en vul het met uw lofprijs 
 

Omdat, omdat, omdat Uw Liefde naar de aarde kwam 
Het maakt dat ik wil zingen, het maakt dat ik wil zingen 
Omdat, omdat, omdat u mijn naam riep 
Sta ik op om te zingen, sta ik op om te zingen 
 

Wat is er beter dan de genade 
die al onze schaamte wegwast 
Wat is er beter dan Uw grote liefde? 
Wat is er beter dan de genade 
die ons de weg wijst en ons naar huis leidt? 
Wat is er beter dan Uw grote liefde? 

Lied avonddienst – God van Licht (Opw.807) 

In mijn twijfels, mijn verdriet, 
in mijn falen ontbreekt U niet. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. (2x) 
 

In mijn onrust neemt U mijn hand; 
in mijn vragen houdt uw Woord stand. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. (2x) 
 

Refrein: God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker  
veilig naar de kust, waar U woont. 
Waar U woont. (3x)  
 

Storm en golven vrees ik niet. 
In de morgen zing ik mijn lied. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. (2x) 
 

Refrein: God van licht, wees mijn gids… 
 

U schijnt feller dan de sterren. 
Heer, U leidt ons door de storm. (4x) 
 

God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker veilig naar de kust.  
 

Refrein: God van licht, wees mijn gids… 
Waar U woont. 

Lied avonddienst – Familie (Opw.767) 
Hoe mooi en hoe heerlijk - als wij als familie,  
als broers en als zussen, om elkaar geven  
en open en eerlijk  
met elkaar omgaan,  
de vrede bewaren  
en eensgezind leven.  
 

En het mooiste 
geschenk  
wordt ons gegeven:  
de zegen van God, een eindeloos leven. 


