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zondag 6 november 2022

Vooraf:

Voortaan zullen tijdens de uitzendingen van de EH-diensten de dia’s van de liedteksten en de Schriftlezing op
uw beeldscherm geprojecteerd worden, zoals de afgelopen weken al vaker gebeurd is. Daarom zullen de be-
standen om uit te printen niet meer van de site gedownload kunnen worden.
Dit is de laatste keer.

Welkom

Mededelingen

ehz021 Dankt, dankt nu allen God

Ned. tekst: A. v.d. Wal naar M. Rinckart
Muziek: Johann Crüger (1648) © Eben-Haëzer

Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen;
Die grote dingen doet
aan ons nu, straks aan allen;
Die naar Zijn plan volvoert
en ons van kindsbeen aan
ontelbaar veel ten goed'
tot hiertoe heeft gedaan!

Hij, d' eeuwig rijke God,
wil ons reeds in ons leven
een altijd dankbaar hart
en al Zijn vrede geven;
doet in genade ons
volharden onverkort;
zal ons in alle nood
verlichten door Zijn woord.

Lof, eer en prijs zij God,
de Zoon en ook de Vader;
aanbiddend naad'ren wij
de troon van Zijn genade.
Dankt, dankt de grote God,
Die altijd is geweest
en is en blijven zal:
Hij leidt ons door Zijn geest.

ehz039 Heer, ik prijs Uw grote naam

Oorspr. titel: Lord, I lift Your name on high
Tekst en muziek: Rick Founds
Ned. tekst: Peter van Essen
© Maranatha Music / Universal Songs

Heer, ik prijs Uw grote naam;
heel mijn hart wil ik U geven,
want U bent de weg gegaan
die mij redding bracht en leven.

U daalde neer van Uw troon om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf,
uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs Uw grote naam.

Lord, I lift Your name on high;
Lord, I love to sing Your praises.
I'm so glad, You're in my life;
I'm so glad, You came to save us.

You came from heaven to earth
to show the way,
from the earth to the cross
my debt to pay,
from the cross to the grave,
from the grave to the sky;
Lord, I lift Your name on high.

Gebed

ehz465 Lopen op het water

Tekst en muziek: Matt Crocker, Joel Houston, Salomon Ligthelm
Ned. tekst: Tanja Lagerström © Hillsong Music Publishing

U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.

Refrein:

En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op Uw naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.

De diepste zee is vol genade.
Uw sterke hand, die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want Uw trouw houdt stand.

Refrein

Bridge:
Geest van God, leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op Uw genade,
want ik ben in Uw nabijheid.

(3x)

Refrein

ehz473 Allerleukste liedje

Tekst en muziek: Laurens Post en Klaasjan Leenheer
© Laurens Post

Ik ken een heel leuk liedje
en het maakt me blij.
Het is vaak op de radio
en het past heel goed bij mij.
Het liedje blijft zo hangen.
‘t Is een leuke melodie,
maar het gaat ook ergens over,
nee, vervelen doet het niet.
Het gaat van: “Oeh, oeh, oeh”
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Dit liedje maakt me happy en, echt,
het voelt zo goed.
Het maakt mij altijd vrolijk
en geeft mij weer nieuwe moed.
En zit ik er doorheen,
dan zet ik mijn speakers aan.
Dan luister ik dit liedje
en kan ik er tegenaan.

Aanloop Refrein:

Want God zegt over jou over mij,
iets bijzonders en dat maakt mij blij.
Hij zegt:

Refrein:

“Groter dan een berg, zo hoog,
mooier dan de regenboog,
dieper dan de oceaan,
is hoeveel Ik van je hou.
Maak je dus geen zorgen meer.
Elke dag ben Ik er weer.”

Dit allerleukste liedje is er voor iedereen.
Ja, het geldt dus ook voor jou:
‘je bent niet meer alleen’.
Luister naar dit liedje bij alles wat je doet.
Herinner je dan telkens weer:
‘Hij maakt alles goed’.

Aanloop Refrein:

Want God zegt over jou over mij,
iets bijzonders en dat maakt mij blij.
Hij zegt:

Refrein (2x):

“Groter dan een berg, zo hoog,
mooier dan de regenboog,
dieper dan de oceaan,
is hoeveel Ik van je hou.
Maak je dus geen zorgen meer.
Elke dag ben Ik er weer.
Als je eens wist hoeveel Ik van je hou…”

ehz399 Blij blij mijn hartje is zo blij

© Onbekend

Blij, blij, mijn hartje is zo blij. [2x]
Want Jezus is een Vriend van mij,
daarom is mijn jonge hartje altijd blij, blij, blij.

'k Ben zo blij, 'k ben zo blij,
Jezus houdt van mij.
Ik mag altijd bij Hem komen,
daarom ben ik blij, blij, blij.

Kinderen naar boven

ehz049 'k Stel mijn vertrouwen

Tekst en muziek: Tineke van Pagée © Opwekking

A 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God,
want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot;

B Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij.
'k Zie naar Hem op en 'k weet:
Hij is mij steeds nabij.

ehz057 Wij zijn meer dan overwinnaars

Tekst en muziek: Marcel Zimmer
© 1991 Celmar Music / Universal Songs

Refrein:

Wij zijn meer dan overwinnaars
door Hem, Die ons heeft liefgehad.
Wie zal ons nog kunnen scheiden
van de liefde van de Heer?

Refrein

Want als God voor ons is,
wie is er tegen ons?
Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon
niet gespaard heeft van de dood,
Die is gestorven
en Hij is opgestaan;
ja, Hij troont nu in de hemel
aan de rechterhand van God.

Refrein

Al worden wij vervolgd,
al worden wij gedood,
wij zijn meer dan overwinnaars
door Jezus, onze Heer.
Noch dood, noch leven,
heden noch toekomst,
niets zal ons nog kunnen scheiden
van de liefde van de Heer!

Refrein

Wij zijn meer dan overwinnaars.

Schriftlezing
1 Corinthiërs 15 vers 12 t/m 22 [NBV]

12 Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd
dat Hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommi-
gen van u dan zeggen dat de doden niet zullen op-
staan?
13 Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet
opgewekt;
14 en als Christus niet is opgewekt, is onze verkondi-
ging zonder inhoud en uw geloof zinloos.
15 Dan blijkt dat wij als getuigen van God over Hem
hebben gelogen, omdat we verklaard hebben dat Hij
Christus heeft opgewekt – want als er geen doden
worden opgewekt, dan kan Hij dat niet hebben ge-
daan.
16 Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook
Christus niet opgewekt.
17 Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof
nutteloos, bent u nog een gevangene van uw zonden
18 en worden de doden die Christus toebehoren niet
gered.
19 Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen,
zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn.
20 Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt,
als de eerste van de gestorvenen.
21 Want zoals de dood er is gekomen door een
mens, zo is ook de opstanding uit de dood er geko-
men door een mens.
22 Zoals allen sterven in Adam, zo zullen allen ook
tot leven komen in Christus.
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ehz204 Ik wil zingen van mijn Heiland

J.Mc. Granahan © Joh. de Heer & Zn.

Ik wil zingen van mijn Heiland,
van Zijn liefde wondergroot;
Die Zichzelve gaf aan 't kruishout
en mij redde van de dood.

Refrein:

Zing, o zing van mijn Verlosser.
Met Zijn bloed kocht Hij ook mij;
aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.

'k Wil het wonder gaan verhalen,
hoe Hij op Zich nam mijn straf;
hoe in liefde en genade
Hij 't rantsoen gewillig gaf.

Refrein

Ik wil zingen van mijn Heiland,
hoe Hij smarten leed en pijn
om mij 't leven weer te geven,
eeuwig eens bij Hem te zijn.

Refrein

Predicatie

ehz322 Hij is Heer

Oorspr. titel: He is Lord
Tekst en muziek: E. Dwight
© Manna Music Inc

Hij is Heer, Hij is Heer,
Hij is opgestaan, verheerlijkt, Hij is Heer!
Elke knie zal zich buigen, elke tong zal belijden:
Hij, Christus Jezus, Heer!

He is Lord, He is Lord,
He is risen from the dead and He is Lord.
Ev'ry knee shall bow, ev'ry tongue confess,
that Jezus Christ is Lord.

Gebed

ehz434 Ik wil juichen voor U mijn Heer

Psalm 100 Tekst en muziek: Elisa Krijgsman
© 2002 Reli Music Productions

Ik wil juichen voor U, mijn Heer,
met blijdschap in mijn hart.
Ik wil jubelen voor U, Heer,
mijn hart is vol ontzag.

Ik erken: U, Heer, bent God
en ik behoor U toe.
Mijn aanbidding is slechts voor U
wat ik ook denk of voel.

Refrein:

En ik ga door de poorten met een loflied,
want ik wil U ontmoeten deze dag.
En ik zing U alle lof toe,
'k hef mijn handen naar U op.
Ik prijs Uw naam,
God van de eeuwigheid.

Ik wil juichen voor U, mijn Heer,
met blijdschap in mijn hart.
Ik wil jubelen voor U, Heer,
mijn hart is vol ontzag.

Ik erken: U, Heer, bent God
en ik behoor U toe.
Mijn aanbidding is slechts voor U
wat ik ook denk of voel.

Refrein

Want de Heer is goed.
Zijn goedertierenheid
is tot in eeuwigheid, amen!
Ja, de Heer is goed,
Zijn liefde en Zijn trouw
zijn tot in eeuwigheid, amen!

Refrein:

En ik ga door de poorten met een loflied,
want ik wil U ontmoeten deze dag.
En ik ga door de poorten met een loflied,
want ik wil U ontmoeten deze dag.
En ik zing U alle lof toe,
'k hef mijn handen naar U op.
Ik prijs Uw naam,
ik prijs Uw naam,
ik prijs Uw naam,
God van de eeuwigheid.

Afsluiting


