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Er komen

Stilte moment

Votum / zegengroet

Opwekking 733

Gebed

Er zijn

Lezen:Exodus 34:6 en 
Galaten 5:22

Opwekking 717

God heeft een plan met je 
leven

Preek  Galaten 5 : 22

Stilte moment

Psalm 27 : 7

Weer gaan

Gebed 

Lied 460 : 1

Zegen, Amen

Lied bij Corona



Wat de toekomst brengen moge

Waar de weg mij brengen moge,

aan des Vaders trouwe hand,

loop ik met gesloten ogen,

naar het onbekende land.



In deze stilte
Van Sela

Geef ons uw vrede, in deze stilte.

Breng onze onrust tot rust.

Geef ons uw vreugde, in deze stilte.

Breng onze onrust tot rust.

Geef ons uw zegen, in deze stilte.

Breng onze onrust tot rust.



Psalm 71

Wees mij een rots tot mijn bescherming,

zodat ik altijd weer

bij U kan schuilen, HEER.

Want U, mijn God, U bent mijn vesting,

U zult in al mijn vrezen

mijn rots en redder wezen.



Mededelingen



Welkom door ds Arjan Wilschut



Moment van stilte



Votum en zegengroet



Opwekking 733

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.

Refrein:

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.



Opwekking 733

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.

Refrein:

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.



Gebed



Lezen uit de Bijbel

Exodus 34 : 6 

De HEER ging voor hem langs en riep uit: 

‘De HEER!De HEER! Een God die liefdevol is 

en genadig, geduldig, trouw en waarachtig

Galaten 5 : 22

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde 

en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, 

geloof



Opwekking 717 : 3, refrein

Stil mijn ziel wees stil en laat nooit los

de waarheid die je steeds omarmd heeft.

Wacht, wacht op de Heer, de zwartste nacht

verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.

God, U bent mijn God 

en ik vertrouw op U en zal niet wankelen.

Vredevorst vernieuw 

een vaste geest binnen in mij,

die rust in U alleen. Ik rust in u alleen. 



Kinderliedje – God heeft een plan met je 
leven



Galaten 5:22 – de vrucht van de Geest is geduld

• Geduld is een schone zaak

Maar nu moeten we ineens heel geduldig zijn en wel wachten. 
De beknelling van het gewone leven houdt een hele tijd aan. 
De eenzaamheid, het niet meer kunnen bezoeken, het is niet 
zomaar voorbij. 
Ik doe daar niet lichtzinnig over, dat kan heel heftig 
binnenkomen. En je moet heel geduldig zijn. 



Galaten 5:22 – de vrucht van de Geest is geduld

• Geduld is een schone zaak

• God is de bron van geduld

God houdt het lang uit met jou en met mij. Terwijl ik door mijn 
halfslachtigheid en egoïsme er vaak een zootje van maak, houdt 
God vol om mij met open armen te ontvangen. 
En zo krijg ik steeds weer de kans op een nieuw begin. 



Galaten 5:22 – de vrucht van de Geest is geduld

• Geduld is een schone zaak

• God is de bron van geduld

• Wij mogen geduld leren

Vruchten van geduld die groeien aan de stam Jezus. Door Gods 
geduld telkens opnieuw te beleven, kun je groeien in geduld. 
Als er zo’n oneindige bron van geduld is, ook met jou en mij, en 
als ons nu alles gegeven wordt, zou er dan geen ruimte komen 
om geduldiger te zijn?



Galaten 5:22 – de vrucht van de Geest is geduld

• Geduld is een schone zaak

• God is de bron van geduld

• Wij mogen geduld leren

• Dat is ons gebed

Wachten op de Heer is misschien wel de diepste houding van 
geduld. Want wij wachten in de wetenschap dat Christus alles al 
geduldig gedragen heeft en dat wij niet tevergeefs wachten. 
Wij geloven dat er herstel en bevrijding is door Zijn geduld. En wij 
zien uit naar de grote morgen als alles nieuw zal worden en 
bevrijding helemaal zal doorbreken.



Moment van stilte



Psalm 27 : 7

Zo ik niet had geloofd dat in dit leven

mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,

mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven?

Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.

Maar door Gods trouw keert mijn vertrouwen weer;

in zwakheid wordt des HEREN kracht volbracht.

Betoon u sterk, houd moed, geloof en wacht.

Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de HEER!



Gebed



Lied 460 : 1

Loof de Koning, heel mijn wezen,

gij bestaat in zijn geduld,

want uw leven is genezen

en vergeven is uw schuld.

Loof de Koning, loof de Koning,

tot gij Hem ontmoeten zult.



Zegen



Lied bij Corona
Melodie: wat de toekomst brengen moge

1. 

Here God wij komen tot U

in een bange donkere tijd,

heel de wereld is verslagen

en we voeren allen strijd.

Breng ons, Here op de knieën,

dat wij U belijden, Heer.

U staat boven alle dingen,

leer ons leven tot Uw eer!



Lied bij Corona
Melodie: wat de toekomst brengen moge

3. 

Heel veel mensen zijn nu eenzaam,

alleen in hun eigen huis.

Wilt u hen ‘n bezoekje brengen,

misschien wel in het ziekenhuis?

Breng ons, Here op de knieën,

dat wij U belijden, Heer.

U staat boven alle dingen,

leer ons leven tot Uw eer!



Lied bij Corona
Melodie: wat de toekomst brengen moge

7. 

Heer, ik mag toch alles vragen?

Als ik bang ben, vol verdriet?

Wilt u daarom naar ons luisteren?

Hoor, verhoor toch ook dit lied!

U bent Wonderlijk, bent Raadsman,

U bent toch de sterke God!

Brengt U dan Uw eigen vrede,

wees bewogen met ons lot!



71 miljoen mensen op de vlucht 
kunnen niet zonder hulp! 

De ZOA-collectanten kunnen vanwege het coronavirus 
niet langs de deuren. ZOA dreigt 800.000 euro minder 
op te halen. Daarom brengen we graag de ZOA bij u 
onder de aandacht. Samen willen we er zijn voor onze 
naasten in crisisgebieden zoals Jemen, Zuid-Sudan en 
Syrië. 

Bent u er ook voor uw naasten in nood?



Geeft u ook? 

Doneer via de QR-code, of ga naar 
zoa.nl/doneren 

Of gebruik het volgende 
rekeningnummer: 

NL46 INGB 0000 000 550 t.n.v. ZOA 
Apeldoorn



Vul dit huis met uw glorie

Vul dit huis met Uw glorie

Vul dit huis met Uw glorie

Vul dit huis met Uw aanwezigheid

Want alles is door U, en alles is tot U

Openbaar aan ons Uw heerlijkheid 2x

Heilig, Heilig, Heilig is de Heer

Jezus, is Koning

Breng hulde geef Hem eer



Vul dit huis met uw glorie

Vul ons hart met Uw glorie

Vul ons hart met Uw glorie

Vul ons hart met Uw aanwezigheid

Want alles is door U, en alles is tot U

Openbaar aan ons Uw heerlijkheid

Heilig, Heilig, Heilig is de Heer }

Jezus, is Koning }

Breng hulde geef Hem eer } 2x 



Vul dit huis met uw glorie

Vul dit land met Uw glorie

Vul dit land met Uw glorie

Vul dit land met Uw aanwezigheid

Want alles is door U, en alles is tot U

Openbaar aan ons Uw heerlijkheid



Liedboek 460

Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,

Hij kent onze broze kracht.

Hij bewaart ons, Hij ontzet ons

van de boze en zijn macht.

Looft uw Heiland, looft uw Heiland,

die het licht is in de nacht.

Engelen, zingt ja en amen

met de Koning oog in oog!

Zon en maan, buigt u tezamen

en gij sterren hemelhoog!

Looft uw Schepper, looft uw Schepper,

looft Hem, die het al bewoog!



U hebt gekeken naar een live uitzending van de GKv de Bron.

Wilt u deze kerkdienst terugkijken? Ga dan naar:

https://www.gkvdebron.nl/kerkdienst/opnames.

Aanstaande vrijdag 10 april is er om 20:00 uur weer een 

dienst, live te volgen via 

https://www.gkvdebron.nl/kerkdienst-meemaken.

Mailadres dominee Arjan Wilschut: 

arjanwilschut@gkvdebron.nl.

https://www.gkvdebron.nl/kerkdienst/opnames
https://www.gkvdebron.nl/kerkdienst-meemaken
mailto:arjanwilschut@gkvdebron.nl

