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zondag 26 juni 2022 

Welkom 

ehz071 Juicht, want Jezus is Heer 

Tekst en muziek: G. Spijker © Continental Sound 

Refrein: 

Juicht, want Jezus is Heer! 
Zonen van God, 
verblijd je ter ere van Hem 
Die ons liefheeft. 
Hij is verrezen en leeft, 
Jezus, de Here, 
Die mensen het leven weer geeft! 

 
Hij heeft het al geschapen: 
de bloemen, de vogels, elk dier. 
Zou Hij dan jou vergeten? 
Jezus, Die eens voor jou stierf, 
verrees! 

Refrein: 

Juicht, want Jezus is Heer! 
Zonen van God, 
verblijd je ter ere van Hem 
Die ons liefheeft. 
Hij is verrezen en leeft, 
Jezus, de Here, 
Die mensen het leven weer geeft! 

 
Levend vanuit genade 
mag je nu staan in Zijn kracht 
om uit Zijn woord te weten: 
Jezus, Die 't al heeft volbracht, 
verrees! 

Refrein: 

Juicht, want Jezus is Heer! 
Zonen van God, 
verblijd je ter ere van Hem 
Die ons liefheeft. 
Hij is verrezen en leeft, 
Jezus, de Here, 
Die mensen het leven weer geeft! 
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Wetend nu van verzoening, 
rechtvaardiging voor iedereen, 
laat het een ieder weten: 
Jezus, Die toen voor ons stierf, 
verrees! 

Refrein: 

Juicht, want Jezus is Heer! 
Zonen van God, 
verblijd je ter ere van Hem 
Die ons liefheeft. 
Hij is verrezen en leeft, 
Jezus, de Here, 
Die mensen het leven weer geeft! 

 

Gebed 

ehz225 Vertel het aan de mensen 

Ellie en Rikkert Zuiderveld ©  Onbekend 
 

Vertel het aan de mensen, 
wie liefde heeft .... Jezus! 
Vertel het aan de mensen, 
wie vrede geeft .... Jezus! 
Vertel het aan de mensen, 
dat Jezus leeft! 
Vertel het aan de mensen! 
 
Want iedereen moet weten, 
wie liefde heeft .... Jezus! 
Want iedereen moet weten, 
wie vrede geeft .... Jezus! 
Want iedereen moet weten, 
dat Jezus leeft! 
Want ieder moet het weten! 
 
ehz338 Ik ben gewoon zo vrolijk 

Tekst en muziek: Ellen Laninga-van der Veer 
© JAJO Produkties 
 

Ik heb kriebel aan mijn tenen, 
last van wiebelbenen, 
ik weet niet goed wat er is. 
‘k Loop te wrijven in mijn handen, 
klapper met mijn tanden, 
misschien is er wel iets mis. 
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Kijk m’n lach, van oor tot oor, 
de hele dag zing ik door. 
Ik zwaai en roep, naar iedereen: 
Hij houdt van mij, 
ik kan er niet omheen. 

Refrein: 

Ik ben gewoon zo vrolijk, 
ik voel me echt oké. 
Ik dans wat op mijn voeten 
en klap het ritme mee. 
Ik ben gewoon zo vrolijk, 
ik voel me echt oké. 
Ik ben gewoon zo blij, 
want Jezus is een vriend van mij. 

 
Ik kan niet blijven zitten 
of eventjes gaan pitten, 
m’n vrolijkheid knalt eruit. 
Ik doe de gekste dingen, 
sta maar wat te springen 
en maak een raar geluid. 
 
Met mijn stem maak ik een lied. 
Ik zing van Hem, mijn grootste vriend. 
‘k Vertel het door, aan iedereen: 
Hij houdt van jou, 
je kan er niet omheen. 

Refrein: 

Ik ben gewoon zo vrolijk, 
ik voel me echt oké. 
Ik dans wat op mijn voeten 
en klap het ritme mee. 
Ik ben gewoon zo vrolijk, 
ik voel me echt oké. 
Ik ben gewoon zo blij, 
want Jezus is een vriend van mij. 

 
ehz345 Samen in de naam van Jezus 

C.A.E. Groot  © Universal Songs 
 

Samen, in de naam van Jezus, 
heffen wij een loflied aan, 
want de geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
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Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer, 
samen zingen en getuigen, 
samen leven tot Zijn eer. 
 
Heel de wereld moet het weten, 
dat God niet veranderd is 
en Zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren, 
omdat Hij erover waakt. 
En de geest doorbreekt de grenzen, 
die door mensen zijn gemaakt. 
 
Prijst de Heer: de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, triomfator, 
mijn verlosser, middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
't Is de geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer. 
 

Kinderen naar eigen dienst 

Collecte 

ehz U geeft rust (door alles heen) 

Oorspr. titel: It is well Tekst: Kristina DiMarco 
Ned. tekst: Roeland Smith © Small Stone Media 
 

U geeft rust in mijn ziel; 
U geeft rust, U geeft rust in mijn ziel. 
 
De aarde kent Uw grote kracht; 
Uw stem heeft haar tot stand gebracht. 
En ook de zee, zo woest en diep, 
wordt stil voor U, Die alles schiep. 
 
Door alles heen, door alles heen, 
Heer, kijk ik naar U. 
Door alles heen, door alles heen – 
U geeft rust. 
Door alles heen, door alles heen, 
Heer, kijk ik naar U. 
En U geeft rust in mij. 
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Geef mij geloof dat niet bezwijkt, 
ook als de twijfel groter lijkt. 
De berg, zo groot en hoog voor mij, 
verdwijnt in zee, de weg is vrij. 
 
Door alles heen, door alles heen, 
Heer, kijk ik naar U. 
Door alles heen, door alles heen – 
U geeft rust. 
Door alles heen, door alles heen, 
Heer, kijk ik naar U. 
En U geeft rust in mij. 
 
Kijk op, laat los, vertrouw op Hem! 
De storm herkent nog steeds Zijn naam. 
 
U geeft rust in mijn ziel. 
U geeft rust, U geeft rust in mijn ziel. 
 
ehz458 Adembenemend 

Psalm 145 Tekst en muziek: Marcel Zimmer 
© Celmar Music 
 

Uw majesteit is onaantastbaar, 
niemand is aan U gelijk. 
Onvolprezen, zonder weerga, 
koning van het hemelrijk. 
Oorverdovend als de donder, 
helder als een bliksemschicht. 
Oogverblindend is de luister 
van Uw heilig aangezicht. 
 
Toch bent U niet onbereikbaar; 
door Uw Geest woont U in mij. 
U bent alomtegenwoordig: 
overal altijd nabij. 

Refrein: 

U bent adembenemend, eindeloos mooi, 
overstijgt wat een mens 
ooit heeft gezien, gehoord, bedacht. 
U bent meer dan bijzonder, buitengewoon. 
Niets is vergelijkbaar 
met Uw majesteit en pracht. 
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Uw werken zijn verbazingwekkend, 
schoonheid die de schepping vult. 
Onuitspreek'lijk is de grootsheid 
waarmee U zich heeft omhuld. 
Ondoorgrond'lijk zijn uw wegen, 
onvoorstelbaar is Uw macht. 
Uw gedachten zijn ongrijpbaar, 
ontzagwekkend is Uw kracht. 
 
Toch bent U niet onbereikbaar; 
door Uw Geest woont U in mij. 
U bent alomtegenwoordig: 
overal altijd nabij. 

Refrein: 

U bent adembenemend, eindeloos mooi, 
overstijgt wat een mens 
ooit heeft gezien, gehoord, bedacht. 
U bent meer dan bijzonder, buitengewoon. 
Niets is vergelijkbaar 
met Uw majesteit en pracht. 

 
Uw wijsheid is onovertroffen 
en Uw woord zal nooit vergaan. 
Uw rechtvaardigheid onwrikbaar, 
eeuwig blijft Uw trouw bestaan. 
Onweerstaanbaar is uw liefde, 
uw genade ongekend. 
Here, U bent onbeschrijflijk, 
want U bent wie U bent. 

Refrein: 

U bent adembenemend, eindeloos mooi, 
overstijgt wat een mens 
ooit heeft gezien, gehoord, bedacht. 
U bent meer dan bijzonder, buitengewoon. 
Niets is vergelijkbaar 
met Uw majesteit en pracht. 

 

Aankondiging predicatie: 

Gods spreken en doen – n.a.v. Ps. 107 
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ehz114 Vreugde, vreugde, louter vreugde 

Ned. tekst: L. la Rivière 
© Universal Songs 
Muziek: Ludwig von Beethoven 
Public Domain 
 

Vreugde, vreugde, louter vreugde 
is bij U van eeuwigheid, 
Schepper, Die 't heelal verheugde, 
bron van eeuw'ge vreugde zijt. 
Gij, Die woont in licht en luister, 
drijft de schaduwen uiteen. 
Hij die zoekend doolt in 't duister, 
vindt het licht bij U alleen. 
 
In de harmonie der sferen 
klinkt een loflied U gewijd. 
Sterren, eng'len, allen eren 
U, de Heer der heerlijkheid. 
Velden, wouden, beken, bergen, 
stromen zeeën, alles juicht, 
vogels, bloemen en fonteinen – 
't werk dat van Uw vreugd getuigt. 
 

Prediking 

ehz104 Toch overwint eens de genade 

Ned. tekst E.L. Smelik 
Muziek: Johann Balthasar König? 1738 
© Interkerkelijke Stg. v.h. Kerklied 
 

Toch overwint eens de genade 
en maakt een einde aan de nacht; 
dan onderwerpt de Heer het kwade, 
dan is de strijd des doods volbracht. 
De wereld treedt in 's Vaders licht, 
verheerlijkt voor Zijn aangezicht. 
 
O, welk een vreugde zal het wezen, 
als Hem elk volk is toegedaan; 
uit aard' en hemel opgerezen 
vangt dan het nieuwe loflied aan; 
als ieder voor de Heer zich buigt 
en aller stem Gods lof betuigt. 
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Dankgebed 

ehz054 Hoe groot zijt Gij, o Heer der heren 

Tekst en muziek: Carl Czerwinski 
Ned. tekst: A. van der Wal 
© Eben-Haëzer 
 

Hoe groot zijt Gij, o Heer der heren, 
in al Uw overwinningskracht, 
als allen straks U zullen eren 
in 't rijk door U tezaam gebracht. 
Want alle knie zal voor U buigen 
– in Jezus' naam tot lof bereid – 
en alle tong zal blij getuigen 
dat Gij de Heer en redder zijt! 
 

Afsluiting 

 


