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RealTime organiseert sinds 2011
christelijke jongerenavonden op
ons eiland. Het is het verlangen
van ons hart dat deze bidstond en
alle andere avonden tot meerdere eer en glorie van God zullen zijn en dat Zijn
Koninkrijk uitgebreid wordt!
U kunt ons werk steunen door middel van uw gebed voor de stichting.
Daarnaast zijn we ook heel blij met financiële steun want ook daarin zijn we
afhankelijk.
Bent u bereid om dit belangrijke werk te steunen? Dan kunt u uw gift
overmaken op IBAN:

NL60 RABO 0167 795 104 t.n.v. Stichting RealTime
De opbrengst van de collecte bij de uitgang draagt ook bij aan de voortgang van
het werk.
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1.

Psalm 121:1
'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,
Vanwaar ik dag en nacht
Des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van den Heer' alleen,
Die hemel, zee en aarde,
Eerst schiep, en sinds bewaarde.

2.

Het gebed van Elia (1 Koningen 17 vers 1)
Ds. G.R. Procee

3.

Psalm 43 vers 1 en 3
Geduchte God, hoor mijn gebeden;
Strijd voor mijn recht, en maak mij vrij
Van hen, die, vol arglistigheden,
Gerechtigheid en trouw vertreden,
Opdat mijn ziel Uw naam belij'
En U geheiligd zij.

4.

Het gebed van Daniël (Daniel 12 vers 9)
Kand. M. Diepeveen

5.

Gezang 186
Wat God doet, dat is welgedaan,
zijn trouw blijft mij ten hoede.
Zijn liefde doet geen kwaad ontstaan,
't werkt alles mee ten goede.
Als God mij leidt,
zal 'k wel bereid
mijn hoogst en reinst verlangen
in d' eeuwigheid ontvangen.

6.

Het gebed van Christus (Mattheüs 6 vers 9-13)
Ds. M.K. de Wilde

7.

Gezang 5
Geheiligd word' Uw Naam; ai, geef,
Dat elk, waar hij op aarde leev',
Dien Vadernaam erkennen moog',
Uw deugden roeme hemelhoog;
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Dat elk, als kind, aan U gelijk'
En in zijn doen Uw beelt'nis blijk'.
Want Uw is 't Koninkrijk, o Heer',
Uw is de kracht, Uw is al d' eer!
U, die ons helpen wilt en kunt,
Die in Uw Zoon verhoring gunt,
Die door Uw Geest ons troost en leidt,
U zij de lof in eeuwigheid.

8.

Het gebed van vandaag (Psalm 74 vers 20)
Ds. C. van Zwol

9.

Gezang 244
Nooit kan 't geloof te veel verwachten,
des Heilands woorden zijn gewis.
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,
maar nooit een vriend als Jezus is.
Wat zou ooit zijne macht beperken?
't Heelal staat onder zijn gebied!
Wat zijne liefde wil bewerken,
ontzegt Hem zijn vermogen niet.
Die hoop moet al ons leed verzachten.
Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog!
Voor hen, die 't heil des Heren wachten,
zijn bergen vlak en zeeën droog.
O zaligheid niet af te meten,
o vreugd, die alle smart verbant!
Daar is de vreemd'lingschap vergeten,
en wij, wij zijn in 't Vaderland!

Wij hebben uw en jouw aanwezigheid zeer op prijs gesteld: hartelijk
bedankt! De HEERE zegene ons allen.
Van harte welkom ook op onze RealTime avonden in de CSG Prins Maurits! Voor
meer informatie zie: www.realtime-go.nl of kijk in een kerkblad van het eiland.
Wij zijn ook te vinden op Facebook en Instagram.

