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zondag 16 oktober 2022

Welkom

Mededelingen

ehz030 Geprezen zij de Heer

Tekst: Jzn. van Ingen Schenau / J.H. Maissan
Muziek: Th.A. Arne
© Harmonia BV

Geprezen zij de Heer, Die eeuwig leeft,
Die vol ontferming ieder troost,
hem al zijn schuld vergeeft;
Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft.

Refrein:

Hem zij de glorie, want Hij, Die overwon,
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Looft de Here, geprezen zij het Lam
dat de schuld der wereld op Zich nam.

Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht
dat uitstraalt van het kruis,
dat eens voor ons werd opgericht.
En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht.

Refrein

Want eens zal elk zich buigen voor Hem neer
en elke tong zal blij getuigen:
Hij is onze Heer!
Ja, Hem komt toe in eeuwigheid de lof en eer!

Refrein:

Hem zij de glorie, want Hij, Die overwon,
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Looft de Here, geprezen zij het Lam
Dat de schuld der wereld op Zich nam.

Looft de Here, geprezen zij het Lam
Dat de schuld der wereld op Zich nam.

ehz401 Ik zal er zijn

Tekst: Hans Maat
Muziek: Kinga Bán en Adrian Roest
© Stichting Sela Music

Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is "Ik ben" en "Ik zal er zijn".

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: "Ik ben bij jou!"
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

tussenspel

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet,
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

"Ik ben Die Ik ben" is Uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
Uw naam is "Ik ben" en "Ik zal er zijn".

tussenspel

O Naam aller namen, aan U alle eer!
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

"Ik ben Die Ik ben" is Uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
Uw naam is "Ik ben" en "Ik zal er zijn".

Uw naam is "Ik ben" en "Ik zal er zijn".

Gebed

ehz091 Na de zondvloed

Tekst: Jan Visser
Muziek: Nando van Essen
© Gideon

Mijn zegen krijg je mee:
trek nu de wereld in!
De aarde is weer droog,
er is een nieuwe begin.
Woon hier en overal:
de wereld is voor jou
en, kijk!, de regenboog:
Ik blijf je altijd trouw.

ehz358 Hij is de Heer God almachtig

Pieter van Maastricht
© Opwekkingslectuur / Continental Sound

Onze God, Hij is de Heer der Heren;
niets en niemand is aan Hem gelijk.
Tot in eeuwigheid zal Hij regeren
in Zijn hemels koninkrijk.
Daarom zal ik voor altijd Hem dienen,
Hem verhogen als Koning en Heer.

Refrein:

Want Hij is de Heer God almachtig;
de Schepper van hemel en aard.
Hij is de lof en aanbidding,
onze dank, onze eer meer dan waard.

Nog vóór er maar ooit iets geschapen was,
toen was onze God er al.
En Hij had toen al de hoogste plaats
als de koning van heel het heelal.

Refrein

Ja, ook in de tijd waarin wij nu leven,
bezit Hij nog alle macht
en schijnt het licht van Zijn Koninkrijk
tot diep in de duistere nacht.

Refrein
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En wat er nog komt aan onzekerheden,
één ding dat is een feit:
Gods Koninkrijk zal er altijd zijn,
tot in alle eeuwigheid!

Refrein:

Hij is de Heer God almachtig;
de Schepper van hemel en aard.
Hij is de lof en aanbidding,
onze dank, onze eer meer dan waard,
onze dank, onze eer meer dan waard,
onze dank, onze eer meer dan waard. Olé!

Kinderen naar boven

ehz092 O, liefde Gods

Muziek: D. Bortniansky
Ned. tekst: A. Van der Wal
© Eben-Haëzer

O, liefde Gods, die zonder grenzen
zich diep tot alle zondaars neigt,
hoe kunnen wij haar grootte kennen,
die al het denken overstijgt?
O, open daartoe onze ogen,
dat juist en recht wij weten mogen.

Gods liefde wilde zich doen kennen:
in Christus wordt zij ons onthuld;
en waarvan God in heil'ge brieven
laat zien, dat zij Zijn hart vervult.
Wat ons in Christus is gegeven,
daarbij bepaalt Zijn geest ons leven!

Maar God doet meer dan wij verwachten,
meer dan wij bidden, denken ook:
dat wij met alle heil'gen vatten,
dat wat geen oog gezien heeft ooit
en wat geen oor ooit heeft vernomen,
noch in een mens is opgekomen.

Schriftlezing

Johannes 7:37-53 NBV

37 Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest,
stond Jezus in de tempel, en Hij riep: ‘Laat wie dorst
heeft bij Mij komen en drinken! 38 “Rivieren van le-
vend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij
gelooft,” zo zegt de Schrift.’ 39 Hiermee doelde Hij op
de Geest die zij die in Hem geloofden zouden ont-
vangen; de Geest was er namelijk nog niet, want Je-
zus was nog niet tot Gods majesteit verheven.
40 Toen de mensen in de menigte dit hoorden, zeiden
ze: ‘Dit moet wel de profeet zijn.’ 41 Anderen beweer-
den: ‘Het is de messias,’ maar er werd ook gezegd:
‘De messias komt toch niet uit Galilea? 42 De Schrift
zegt toch dat de messias uit het nageslacht van Da-
vid komt en uit Betlehem, waar David woonde?’ 43 Zo
ontstond er verdeeldheid in de menigte, 44 en sommi-
gen wilden Hem grijpen, maar niemand deed Hem
iets.
45 De dienaren van de hogepriesters en de farizeeën
gingen terug. Toen hun werd gevraagd: ‘Waarom

hebben jullie Hem niet meegebracht?’ 46 antwoord-
den ze: ‘Nog nooit heeft een mens zo gesproken!’ 47

Maar de farizeeën zeiden: ‘Hebben jullie je ook al la-
ten misleiden? 48 Er is toch geen enkele leider of fari-
zeeër tot geloof in Hem gekomen? 49 Alleen de
massa die de wet niet kent – vervloekt zijn ze!’ 50

Maar Nikodemus, die destijds bij Jezus was geweest,
iemand uit hun eigen kring, zei: 51 ‘Onze wet veroor-
deelt iemand toch pas als hij gehoord is en als be-
kend is wat hij heeft gedaan?’ 52 Ze zeiden tegen
hem: ‘Kom jij soms ook uit Galilea? Kijk het maar na,
dan zul je zien dat er uit Galilea geen profeet kan ko-
men.’
53 Iedereen ging terug naar huis.

ehz474 Een toekomst vol van hoop

Tekst: Hans Maat Muziek: Adrian Roest.
© 2019 Stichting Sela M

In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

Refrein:

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

Refrein

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

Refrein [2x]

Predicatie
ehz052 Daarom wil ik Hem danken

Tekst en muziek: Jan Visser © Mirre Productions

Hij kwam uit de hemel van God naar ons toe,
ging rond op de aarde, deed overal goed:
een bruiloft te Kana, waar water werd wijn,
kon – dankzij de Heiland – volop bruiloft zijn.

Refrein:

Daarom wil ik Hem danken met mijn lied,
loven en prijzen met mijn stem,
zingen: Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer!
Daarom wil ik Hem danken met mijn lied,
loven en prijzen met mijn stem,
zingen: Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer!
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Hij kwam bij de zieken en raakte ze aan;
Hij liet ze niet zonder een wonder weer gaan.
Melaatsen of lammen, Hij zag het geloof.
Ook vonden genezing, wie blind was en wie doof.

Refrein

Hij sprak tot de golven; het water werd stil,
de stormen bedaarden, erkenden Zijn wil.
En duizenden aten het brood dat Hij brak
en zagen het wonder, toen Hij de zegen sprak.

Refrein

Hij kwam om te redden: Zijn liefde was groot;
Hij stierf voor mijn zonden; een kruis werd Zijn dood.
Maar – glorie voor Jezus! – Hij leeft en Hij roept:
"Wie dorst heeft mag komen; bij Mij is overvloed!"

Refrein

Gebed

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.

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

Afsluiting


