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zondag 19 juni 2022 

Welkom 

Mededelingen 
 
ehz405 Laat het feest zijn in de huizen 

Oorspr. titel: Hear our praises 
Psalm 57:10-12, Jesaja 60:1-3 
Tekst en muziek: Reuben Morgan 
Ned. tekst: Peter van Essen 
© Hillsongs Australia / Unisong Music Publishers 
 

Laat het feest zijn in de huizen, 
mensen dansen op de straat, 
Als het onrecht buigt voor Jezus 
en het volk weer bidden gaat. 

Refrein: 

In de bergen, door de dalen, 
hoor ons loflied, overal; 
in de hemel en op aarde 
als Uw glorie komen zal. 

 
Laat Uw licht zien in het duister, 
als wij buigen voor het kruis. 
Laat Uw heerlijkheid verschijnen 
in de wereld, in ons huis 

Refrein:   [2x] 

In de bergen, door de dalen, 
hoor ons loflied, overal; 
in de hemel en op aarde 
als Uw glorie komen zal. 

 
ehz305 Adem om van U te zingen 

Psalm 145 
Tekst: Len Borgdorff 
Muziek: Jurriaan Berger 
© Psalmen voor Nu 

 
God, ik adem om van U te zingen. 
Alle dagen zing ik dank op dank. 
Groter bent U dan in duizend levens 
een mens bevatten kan. 
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Wat U doet, gaat elke taal te boven, 
maar erover zwijgen wil ik niet. 
Uw rechtvaardigheid wil ik bezingen, 
Uw goedheid met dit lied, dit lied. 
 
Hij vergeeft, Hij vergeeft, 
veegt weg wat wij verkeerd doen. 
In zijn liefde blijft Hij dichtbij, 
dicht bij al Zijn mensen, dicht bij 
alles wat Hij leven gaf. 
 
Al wat adem kreeg en levenskrachten 
dankt U dat het U als koning kent. 
Laten alle landen van de aarde 
beseffen wie U bent. 
 
En als iemand valt of door het leven 
kromgebogen wordt, dan helpt de Heer. 
Alle mensen die Hem kennen, weten: 
God is er altijd weer, steeds weer. 
 
Wat Hij doet, wat Hij doet, 
toont ons Zijn grote liefde. 
Roep Hem, roep maar: Hij zal er zijn, 
Hij geeft antwoord, Hij beschermt je. 
Pak Zijn hand, dan val je niet. 
 
Van Zijn liefde zal ik blijven zingen, 
alle dagen zing ik Hem mijn dank. 
God, ik adem om van U te zingen, 
ik zing mijn leven lang. 
 
Wat Hij doet, wat Hij doet, 
toont ons Zijn grote liefde. 
Roep Hem, roep maar: Hij zal er zijn, 
Hij geeft antwoord, Hij beschermt je. 
Pak Zijn hand, dan val je niet. 

Gebed 
 
ehz300 Heer, wat kan ik doen 

Tekst en muziek Rikkert Zuiderveld 
 

Heer, wat kan ik doen? 
Ik zie een zee van tranen 
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van kind' ren zonder namen 
door niemand meer genoemd. 
Spreek een troostend woord: 
de wereld wordt steeds kouder; 
wees een sterke schouder, 
een veilig toevluchtsoord. 
 
Heer, waar moet ik gaan? 
Ik zie de mensen dwalen; 
en wie er zijn gevallen, 
zijn bang om op te staan. 
Steek de lampen aan 
en zet de deuren open 
voor wie niet meer durft hopen 
na ’t kraaien van de haan. 
 
Heer, wat kan ik zijn? 
Ik hoor de mensen zuchten; 
geen plaats om heen te vluchten; 
geen brood in de woestijn. 
Wees een levend brood, 
een zegening voor velen 
en Ik zal jou verdelen 
voor anderen in nood, 
zoals Ik ook geleefd heb 
voor anderen in nood. 
 
ehz299 Heer U kent mij als geen ander 

Naar Psalm 139 Tekst en muziek: Marcel Zimmer 
© Celmar Music 
 

Heer, U kent mij als geen ander, 
U weet of ik zit of sta. 
En U kent ook mijn gedachten 
voordat ik iets zeggen ga. 
Dat U mij zo heel goed kent Heer, 
daar snap ik dus echt niks van. 
't Is een wonder boven wonder, 
dat ik niet begrijpen kan. 

Refrein: 

Want U bent altijd bij mij 
en altijd om mij heen. 
U legt uw handen op mij 
en laat mij nooit alleen. 
Want U bent altijd bij mij 
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en altijd om mij heen. 
U legt uw handen op mij 
en laat mij nooit alleen. 

 
Ook al zou ik naar het westen 
of het verre oosten gaan, 
overal zult U mij leiden, 
U zult altijd naast me staan. 
En U maakte heel mijn lichaam, 
telde ook nog al mijn haar. 
Nee, dit kan ik ook niet vatten, 
het is mij te wonderbaar.  

Refrein: 

Want U bent altijd bij mij 
en altijd om mij heen. 
U legt uw handen op mij 
en laat mij nooit alleen. 
Want U bent altijd bij mij 
en altijd om mij heen. 
U legt uw handen op mij 
en laat mij nooit alleen. 

 
ehz283 Regeer in mij 

Oorspr. titel: Lord, reign in me 
Tekst en muziek: Brenton Brown 
Ned. tekst: Mireille Schaart 
© Vineyard Songs / Small Tone Media 
 

Over al wat leeft, 
bent U de hoogste Heer, 
als de zon opkomt 
elke morgen weer. 
Daarom vraag ik U, 
Heer van zee en land: 
neem ook mijn leven in uw hand. 

Refrein: 

Regeer in mij met al uw kracht 
in mijn mooiste droom, 
in mijn zwartste nacht. 
Er is één ding dat ik U vraag: 
o Heer, regeer in mij vandaag. 

 
Laat alles wat ik zeg 
en alles wat ik denk 
als een spiegel zijn 



 5 

van wie U in mij bent. 
U bent zoveel meer 
dan ik verlangen kan: 
Heer, neem mijn leven in uw hand. 

Refrein:   [2x] 

Regeer in mij met al uw kracht 
in mijn mooiste droom, 
in mijn zwartste nacht. 
Er is één ding dat ik U vraag: 
o Heer, regeer in mij vandaag. 

 
O Heer, regeer in mij vandaag, 
o Heer regeer in mij vandaag. 

Schriftlezing 
1 Corinthiërs 3:4-12  [NBV} 
 
Wanneer de een zegt: ‘Ik ben van Paulus,’ en een 
ander: ‘Ik van Apollos,’ bent u dan niet als alle an-
dere mensen? 
5 Wat is Apollos eigenlijk? En wat is Paulus? Zij 
zijn niet meer dan dienaren die u tot geloof hebben 
gebracht, beiden op de wijze die de Heer hun heeft 
geschonken. 6 Ik heb geplant, Apollos heeft water 
gegeven, maar God heeft doen groeien. 7 Het is 
niet belangrijk wie plant of wie begiet; alleen God 
is belangrijk, want Hij doet groeien. 8 Wie plant en 
wie begiet hebben hetzelfde doel, al worden ze ie-
der apart beloond overeenkomstig de moeite die 
ze zich hebben gegeven. 9 Dus wij zijn medewer-
kers van God en u bent zijn akker. 
U bent een bouwwerk van God. 10 Overeenkomstig 
de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, 
heb ik als een kundig bouwmeester het fundament 
gelegd, en een ander bouwt daarop voort. Laat ie-
der er wel op letten hoe hij dat doet. 11 Want nie-
mand kan een ander fundament leggen dan er al 
ligt – Jezus Christus zelf –, 12 maar op dat funda-
ment kan verder worden gebouwd met goud, zilver 
en edelstenen óf met hout, hooi en stro.  
 
ehz154 Ik val niet uit Zijn hand 

Psalm 16  Berijming: Menno van der Beek 
Muziek: Sergej Visser © Boekencentrum 
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Mijn God, ik kom naar U, dan ben ik veilig. 
Ik heb het U gezegd, en blijf het zeggen: 
ik heb U nodig, Heer.  
De rest is overbodig. 
 
De mensen hebben andere idolen 
en wringen zich voor hen in honderd bochten, 
maar dat zal ik nooit doen 
en zelfs hun naam niet noemen. 

Tussenspel 

Mijn God, U vult mijn bord; 
U vult mijn beker: 
U hebt iets moois bedacht, 
en straks is het van mij. 
U houdt mijn hele leven in Uw handen 
en ik kom goed terecht, 
want dat hebt U gezegd. 
 
De hele nacht lig ik aan God te denken; 
ik voel dat Hij er is; 
Zijn wijsheid geeft me rust. 
Dan word ik blij, 
en zeker van mijn redding; 
ik leef, ik leef naast God; 
ik val niet uit Zijn hand. 
 
Want U zult mij niet zomaar laten sterven; 
ik hoef niet naar het graf, 
want U laat mij niet los. 
U wilt mij leren waar ik het moet zoeken: 
heel dicht bij U, mijn God, 
zal ik gelukkig zijn! 

Prediking 
 
ehz118 Stil, mijn ziel, wees stil 

Tekst en muziek: Keith & Kristyn Getty, Stuart Townend 
Ned. tekst: Harold ten Cate  
© Thankyou Music/Small Stone Media 
 

Stil, mijn ziel, wees stil 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds; 
Hij is erbij in je beproevingen en zorgen. 
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Refrein: 

God, U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wank’len. 
Vredevorst, vernieuw 
een vaste geest binnenin mij, 
die rust in U alleen. 

 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en dwaal niet af; 
dwars door het dal zal Hij je leiden. 
Stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding. 

Refrein: 

God, U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wank’len. 
Vredevorst, vernieuw 
een vaste geest binnenin mij, 
die rust in U alleen. 

 
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. 

Refrein:   [2x] 

God, U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wank’len. 
Vredevorst, vernieuw 
een vaste geest binnenin mij, 
die rust in U alleen. 

 
Ik rust in U alleen. 
In U alleen! 

 
ehz042 Lofzang  

Muziek: E.Gebhardt 
Ned. tekst: A. v.d. Wal 
© Eben-Haëzer 
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Heer God, U loven wij! 
Heer, U belijden wij! 
De redder van 't gans heelal 
bent U: straks al in al! 
Aarde en hemel, Heer, 
zingen blij Uw naam ter eer 
heel Uwe schepping door 
eensgezind tot U in koor: 
Heilig! Heilig! Heilig, de alleen wijze God! 
Hem zij ere en lof! 

tussenspel 

Hem de verheerlijking tot in eeuwigheid! 
Hem de verheerlijking tot in eeuwigheid! 
 
In Hem leeft gij en beweegt gij; 
op Hem hoopt gij, Hem gelooft gij. Amen! 
In Hem leeft gij en beweegt gij; 
Hem belijdt gij, in Hem zijt gij. Amen! 
 


