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zondag 5 juni 2022

Welkom

ehz095 Prijs de Heer met blijde galmen

Psalm 146 Muziek: H.J. van Lummel
© Joh.de Heer & Zn.

Prijs de Heer met blijde galmen;
gij mijn ziel, hebt rijke stof.
'k Zal zolang ik leef mijn psalmen
vrolijk wijden aan Zijn lof.
'k Zal, zolang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied,
Hem verhogen in mijn lied.

Zalig hij, die in dit leven
Jakobs God ter hulpe heeft;
hij, die door de nood gedreven,
zich tot Hem om troost begeeft;
die zijn hoop in 't hachelijkst lot
vestigt op de Heer, zijn God,
vestigt op de Heer, zijn God.

't Is de Heer, Wiens alvermogen
't groot heelal heeft voortgebracht;
Die genadig uit de hoge
ziet, wie op Zijn bijstand wacht,
en aan elk, die Hem verbeidt,
trouwe houdt in eeuwigheid,
trouwe houdt in eeuwigheid.

ehz223 Laat mijn leven zijn

J.W. Peterson © Onbekend

Laat mijn leven zijn vol van zonneschijn,
altijd stralend, juichend, zingend tot Uw eer.
Laat mijn leven zijn vol van zonneschijn,
altijd stralend, juichend, zingend tot Uw eer.

Als Jezus in je woont, ebt ied're wanklank weg.
Hij geeft je vreugd en harmonie en …
wijst de weg.

Laat mijn leven zijn vol van zonneschijn,
altijd stralend, juichend, zingend tot Uw eer.

Gebed

ehz027 Zie ik sterren aan de hemel staan

Oorspr. titel: He 's everything to me
Tekst en muziek: Ralph Carmichael
Ned. tekst: Jan Visser
New lexicon / Universal Songs

Zie ik sterren aan de hemel staan,
aan de donkerblauwe lucht de maan,
is het of de nacht mij noemt de naam
van een machtig God.
Zie ik 's morgens weer de zon opgaan,
in het veld de bloemen opengaan,
is het of de dag mij noemt de naam
van een machtig God.

Refrein:

Deze God, Die aard en hemel schiep,
is dezelfde God, Die mij eens riep
uit het duister tot Zijn heerlijk licht,
– zodat ik elke dag Hem Vader noemen mag – ...
Die Zijn liefde voor mij openbaart;
mij rechtvaardig in Zijn Zoon verklaart;
dag en nacht mij in Zijn hand bewaart:
Hoe groot is God voor mij!

(Refrein herhalen)

ehz207 Een dwaas man

Tekst en melodie: H.D. Loes © CEF/Conti-
nental Sound

Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand.
Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand.
Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand
en de regen stroomde neer.

Refrein:

En de regen stroomde neer en de vloed kwam op.
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op.
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op
en het huis op het zand deed plof.

Een wijs man bouwde zijn huis op de rots.
Een wijs man bouwde zijn huis op de rots.
Een wijs man bouwde zijn huis op de rots
en de regen stroomde neer.

Refrein:

En de regen stroomde neer en de vloed kwam op.
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op.
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op
en het huis op de rots stond vast.

Bouw je huis op Jezus Christus, de Heer.
Bouw je huis op Jezus Christus, de Heer.
Bouw je huis op Jezus Christus, de Heer,
en de zegen daalt dan neer.

Refrein:

En de zegen daalt dan neer en 't gebed stijgt op.
En de zegen daalt dan neer en 't gebed stijgt op.
En de zegen daalt dan neer en 't gebed stijgt op:
bouw je huis op Christus, de Heer!

Collecte

ehz011 Mijn leven is zeker in Gods hand

Tekst: J. Visser Muziek: B. Seelemeijer © Onbekend

Bergen zullen wank'len,
maar Gods woord houdt eeuwig stand.
Waarom zou ik vrezen?
Niemand rooft mij uit Zijn hand.
Vorsten zullen vallen,
maar de Heer is eeuwig God,
groot en sterk en machtig;
de bestuurder van mijn lot.
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Refrein:

Mijn leven is zeker in Gods hand;
mijn leven houdt dank zij Jezus stand.
Vandaag en morgen ben ik geborgen,
volkomen veilig in Gods hand.

Donker is de wereld,
maar bij God is eeuwig licht
en Zijn woord blijft altijd
nog het beste nieuwsbericht.
Tussen God en mensen
is de Zoon de middelaar.
Ik geloof in Jezus:
Zijn beloften blijven waar.

Refrein

Schriftlezing

Romeinen 6:16-22 en 8:1-2

6 16 Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt,
weet u toch dat u hem moet gehoorzamen? Wanneer
u de zonde dient, leidt dat tot de dood; wanneer u
God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak. 17 U was
slaven van de zonde, maar – God zij gedankt! – nu
gehoorzaamt u van ganser harte de leer waaraan u
zich hebt toevertrouwd, 18 en bevrijd van de zonde
bent u onderworpen aan de gerechtigheid. 19 Ik ge-
bruik dit soort menselijke termen omdat u zwakke
mensen bent. Zoals u zich ooit in dienst stelde van
zedeloosheid en onrecht om een wetteloos leven te
leiden, zo stelt u zich nu in dienst van de gerechtig-
heid om heilig te leven. 20 Toen u nog slaven van de
zonde was, was u niet gebonden aan de gerechtig-
heid. 21 Wat hebt u daarmee geoogst? Dingen waar-
voor u zich nu schaamt, want ze leiden tot de dood.
22 Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van
God, oogst u een leven in heiligheid en uiteindelijk
het eeuwige leven.

8 1 Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer
veroordeeld. 2 De wet van de Geest die in Christus
Jezus leven brengt, heeft u immers bevrijd van de
wet van de zonde en de dood.

ehz324 His love is warmer

Tekst: Petula Clark © Onbekend

Once I thought that love was meant
for anyone else but me.
Once I thought that no one knew the way.
Now it only goes to show how wrong we all can be,
and now it seems He loves me more each day.

Refrein:

His love is warmer than the warmest sunshine,
softer than a sigh.
His love is deeper than the deepest ocean,
wider than the sky.
His love is brighter than the brightest star,
that shines every night above.
And there is nothing in this world
that can ever change His love.

Something happened to my heart
the day that I met Him,
something that I never felt before.
And that something is that He has buried al my sins,
and now it seems He loves me more and more.

Refrein

People always talk of love, but never seem to feel.
They face the world and say the things are fine.
But deep inside must run the thought
that this is not for real,
and I hope they will realise in time.

Refrein

ehz149 Licht van de wereld

Tekst en Muziek: Tim Hughes
© Kingsway’s Thankyou Music
Ned. tekst: Pieter van Essen
Unisong Music Publishers

Licht van de wereld,
U scheen in mijn duisternis;
nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt,
dat ik U wil kennen, Heer,
bij U wil zijn elk moment.

Refrein:

Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig,
U bent zo geweldig goed voor mij.

Hemelse Heer,
U, Die hoog en verheven bent,
Koning vol glorie en macht,
bent als een kind
naar de wereld gekomen,
legde uw heerlijkheid af.

Refrein

En nooit besef ik hoe U leed;
de pijn die al mijn zonde deed.
En nooit besef ik hoe U leed;
de pijn die al mijn zonde deed.

Refrein

Prediking

Dankgebed

ehz043 De kracht van Uw liefde

Oorspr. titel: Power of Your love Tekst en muziek: Geoff Bullock
Ned. tekst: Mireille Schaart © Word Music / Universal Songs

Heer, ik kom tot U;
neem mijn hart, verander mij.
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U,
want, Heer, ik heb ontdekt,
dat – als ik aan Uw voeten ben –
trots en twijfel wijken
voor de kracht van Uw liefde.
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Refrein:

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart.
Ik voel Uw kracht, Uw leiding in mijn leven;
in U rust ik, o Heer,
gedragen door Uw geest
en de kracht van Uw liefde.

Heer, kom dichterbij;
doe mij toch Uw woord verstaan
en Uw liefde voelen diep in mij,
en, Heer, leer mij Uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van Uw liefde.

Refrein:

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen.
Houd mij vast heel dicht bij Uw hart.
Ik voel Uw kracht, Uw leiding in mijn leven;
in U rust ik, o Heer,
gedragen door Uw geest
en de kracht van Uw liefde.
In U rust ik, o Heer,
gedragen door Uw geest
en de kracht van Uw liefde.

Afsluiting


