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SAMENZANG VOOR DE DIENST 
 
 
Opw. 720 - God maakt vrij 
 
In de naam van de Vader,  
in de naam van de Zoon,  
in de naam van de Geest  
voor Uw troon,  
zijn wij hier gekomen  
en verhogen Uw naam. 
U geeft ons genade,  
U roepen wij aan. 
 
In de naam van de Vader,  
in de naam van de Zoon,  
in de naam van de Geest  
voor Uw troon,  
zijn wij hier gekomen  
en verhogen Uw naam. 
U geeft ons genade,  
U roepen wij aan. 
 
 Hoor ons loflied Heer,  
 onze dank weerklinkt. 
 Eng'len buigen neer,  
 Uw gemeente zingt. 
 En U draagt ons hoog  
 op Uw vleugels mee. 
 Heel de wereld ziet het: 
 
 God maakt vrij, God maakt vrij. 
 In die hoop leven wij. 
 
In de naam van de Vader,  
in de naam van de Zoon,  
in de naam van de Geest  
voor Uw troon,  
zijn wij hier gekomen  
en verhogen Uw naam. 
U geeft ons genade,  
U roepen wij aan. 
 
 Hoor ons loflied Heer,  
 onze dank weerklinkt. 
 Eng'len buigen neer,  
 Uw gemeente zingt. 
 En U draagt ons hoog  
 op Uw vleugels mee. 
 Heel de wereld ziet het: 
 
Refrein: God maakt vrij, God maakt vrij. 
 In die hoop leven wij. 
 Ons verdriet wordt een lied. 
 God maakt vrij, God maakt vrij. 

 
 Hoor ons loflied Heer,  
 onze dank weerklinkt. 
 Eng'len buigen neer,  
 Uw gemeente zingt. 
 En U draagt ons hoog  
 op Uw vleugels mee. 
 Heel de wereld ziet het,  
 ja de wereld ziet het: 
 
Refrein: God maakt vrij, God maakt vrij. ... 
 
God maakt vrij, God maakt vrij,  
God maakt vrij, God maakt vrij! 
 
 
Opw. 654 - De vreugde van U is mijn kracht 
 
Mannen: 
1 Dank U voor deze nieuwe dag 
 die ik van U ontvangen mag, 
 Heer wat een zegen, elke dag opnieuw. 
 U geeft Uw liefde telkens weer 
 en Uw genade keer op keer, 
 iedere morgen, elke dag opnieuw. 
 
 U geeft mij vrede  
 die de wereld niet geeft, 
 U geeft mij blijdschap  
 door Uw Heilige Geest. 
 
Allen: 
Refrein: Ja, de blijdschap die U mij geeft, 
 is meer dan de vreugde 
  die de wereld heeft. 
 Als de zon schijnt  
 en in de donkere nacht; 
 de vreugde van U is mijn kracht, 
 de vreugde van U is mijn kracht. 
 
Vrouwen: 
2 Dank U voor deze nieuwe dag 
 die ik van U ontvangen mag, 
 Heer wat een zegen, elke dag opnieuw. 
 U geeft Uw liefde telkens weer 
 en Uw genade keer op keer, 
 iedere morgen, elke dag opnieuw. 
 
 U geeft mij vrede  
 die de wereld niet geeft, 
 U geeft mij blijdschap  
 door Uw Heilige Geest. 
 
Allen: 
Refrein: Ja, de blijdschap die U mij geeft, … 
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WELKOM 
AFKONDIGINGEN 
 
 

5. Opw. 789 - Lopen op het water 

 
Voorzangers: 
1 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. 
 
Allen: 
2 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: En als de golven overslaan, … 
 
Bridge: Geest van God,  
(2x) 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. 
 
Refrein: En als de golven overslaan, … 
 
 
STIL GEBED 
VOTUM & GROET 
 
 
Opw. 798 - Houd vol 
 
1 Wij zijn het volk van God, 
 wij zijn als vreemdelingen hier  
 met elkaar. 
 Een leven lang te gast, 
 er ligt een hemels vaderland  
 voor ons klaar. 
 
 Houd vol, houd vol, 
 Hij laat niet los. 
 

2 Het is een zegetocht 
 van heiligen en twijfelaars  
 bij elkaar. 
 Maar kijk, wij lopen nog, 
 wij lopen wat God heeft beloofd  
 achterna. 
 
 Houd vol, houd vol, 
 Hij laat niet los. 
 
Refrein: God is voor ons, God is naast ons, 
 God is altijd om ons heen. 
 Laat maar komen wat hierna komt, 
 want Hij laat ons nooit alleen. 
 
3 En nu wij zijn omringd 
 door zoveel helden die ons voor  
 zijn gegaan, 
 nu geven wij niet op. 
 Het zijn de schouders waarop wij  
 mogen staan. 
 
 Houd vol, houd vol, 
 Hij laat niet los. 
 
Refrein: God is voor ons, God is naast ons, ... 
 
 
GELOOFSBELIJDENIS 
 
 
Opw. 550 - Dicht aan Uw hart 
 
1 Liefdevol  
 trekt U mij dicht aan Uw hart 
 als wij samen zijn. 
 Door Uw bloed 
 wast U mij witter dan sneeuw 
 en nu ben ik vrij. 
 
Refrein: U behoor ik toe; 
 Heer, ik heb U lief 
 en boven alles volg ik U. 
 Vreugde van mijn hart, 
 kostbaarder dan goud, 
 ik leef voor U, 
 want U houdt van mij. 
 
2 Neem mijn hart, 
 maak het een deel van Uzelf, 
 laat ons samen zijn. 
 Angst verdwijnt, 
 als ik Uw liefde ervaar; 
 door U ben ik vrij. 
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Refrein: U behoor ik toe; ... 
 
Refrein: U behoor ik toe; ... 
 
Bridge: Jezus, vreugde van mijn hart, 
 Jezus, vreugde van mijn hart, 
 Jezus, vreugde van mijn hart, 
 Jezus, vreugde van mijn hart. 
 
Refrein: U behoor ik toe; ... 
 
 
GEBED 
 
 
SCHRIFTLEZING 1 
Jeremia 31: 35-37 
 
35 Zo zegt de HEERE, Die de zon tot een licht 

geeft overdag en de vaste orde van maan en 
sterren tot een licht in de nacht, Die de zee 
opzweept, zodat haar golven bruisen, HEERE 
van de legermachten is Zijn Naam. 

36 Als deze verordeningen ooit zouden wijken van 
voor Mijn aangezicht, spreekt de HEERE, dan 
zou ook het nageslacht van Israël ophouden 
een volk voor Mijn aangezicht te zijn, alle 
dagen! 

37 Zo zegt de HEERE: Als de hemel hierboven ooit 
opgemeten zou kunnen worden en de 
fundamenten van de aarde beneden 
onderzocht zouden kunnen worden, dan zou 
ook Ik heel het nageslacht van Israël 
verwerpen, om alles wat zij gedaan hebben, 
spreekt de HEERE. 

 
SCHRIFTLEZING 2 
1 Korintiërs 1:4-9 
 
1:4 Ik dank mijn God altijd voor u, vanwege de 

genade van God die u gegeven is in Christus 
Jezus. 

1:5 U bent namelijk in alles rijk geworden in Hem, 
in alle spreken en alle kennis, 

1:6 naarmate het getuigenis van Christus 
bevestigd is onder u, 

1:7 zodat het u aan geen genadegave ontbreekt, 
terwijl u de openbaring van onze Heere Jezus 
Christus verwacht. 

1:8 God zal u ook bevestigen tot het einde toe, 
zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van 
onze Heere Jezus Christus. 

1:9 God is getrouw, door Wie u geroepen bent tot 
de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, 
onze Heere. 

Opw. 369 - Door Uw genade, Vader 
 
1 Door Uw genade, Vader, 
 mogen wij hier binnengaan. 
 Niet door rechtvaardige daden, 
 maar door het bloed van het Lam. 
 
2 U roept ons in Uw nabijheid 
 en dankzij Uw Zoon; 
 dankzij het bloed dat ons vrijpleit, 
 komen wij voor Uw troon. 
 komen wij voor Uw troon. 
 
3 Nooit konden wij zonder zonde 
 voor U staan. 
 Maar in Uw Zoon zijn wij schoon 
 door het bloed van het Lam. 
 >> 
 Nooit konden wij zonder zonde 
 voor U staan. 
 Maar in Uw Zoon zijn wij schoon 
 door het bloed van het Lam. 
 
4 Door Uw genade, Vader, 
 mogen wij hier binnengaan. 
 Niet door rechtvaardige daden, 
 maar door het bloed van het Lam. 
 
5 U roept ons in Uw nabijheid 
 en dankzij Uw Zoon; 
 dankzij het bloed dat ons vrijpleit, 
 komen wij voor Uw troon. 
 komen wij voor Uw troon. 
 komen wij voor Uw troon. 
 
 
VERKONDIGING 
Thema: ‘Het kado van God!’ 
 
 
Opw. 688 - Genade zo groot 
 
Vrouwen: 
1 Genade zo groot, 
 aan mij die het niet verdient, 
 liet Christus Zijn liefde zien, 
 want Hij kocht mij vrij. 
 Genade zo groot, 
 de schuld die ik voor Hem leg, 
 wast Hij geduldig weg; 
 Zijn bloed reinigt mij. 
 
Allen: 
Refrein: En al wat ik heb, 
 leg ik voor Hem neer, 
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 mijn verlosser en heer, 
 die mij liefheeft. 
 
Mannen: 
2 Genade zo groot, 
 aan mij die het niet verdient, 
 liet Christus Zijn liefde zien, 
 want Hij kocht mij vrij. 
 Genade zo groot, 
 de schuld die ik voor Hem leg, 
 wast Hij geduldig weg; 
 Zijn bloed reinigt mij. 
 
Allen: 
Refrein: En al wat ik heb, … 
 
3 Liefde zo groot, 
 die standhield tot in de dood, 
 schonk in de diepste nood 
 vergeving aan mij. 
 Liefde zo groot, 
 wiens kracht onverslaanbaar is, 
 verdrijft elke duisternis; 
 nu zijn wij vrij. 
 
Refrein: En al wat ik heb, … 
 
Refrein: En al wat ik heb, … 
 
 
DANKGEBED 
 
 
COLLECTE 
 
 
Opw. 580 - Ik ben zo dankbaar 
 
1 Jezus, Hij kwam  
 om ons leven te geven, 
 daarom verliet Hij Zijn vaderlijk huis. 
 Hij gaf aan mij het eeuwige leven 
 door te sterven aan het kruis. 
 
2 Ik zie nu Zijn tranen  
 en zie nu Zijn wonden. 
 Ik zie nu het bloed  
 dat Hij gaf voor mij. 
 Dat bloed wast mij schoon  
 en bevrijdt van zonde. 
 Prijs de Heer; nu ben ik vrij! 
 
Refrein: Ik ben zo dankbaar, Heer,  
 voor wat U heeft gedaan. 
 

 En heel mijn hart aanbidt  
 Uw heil’ge naam. 
 En Heer, ik hou van U, 
 want U hield eerst van mij. 
 Uw liefde tilt mij op en maakt mij vrij. 
 
3 Uit liefde droeg Jezus  
 de straf van mijn zonden. 
 Hij droeg die straf  
 zelfs tot diep in de dood. 
 Nu houdt de dood  
 mij niet langer gebonden, 
 ook al was mijn zonde groot. 
 
4 Want Hij is niet lang  
 in het graf gebleven. 
 De dood kon onmoog’lijk  
 Gods liefde verslaan. 
 Nu troont Hij als Koning  
 en Heer van het leven. 
 Heel de schepping roept Zijn naam. 
 
Refrein: Ik ben zo dankbaar, Heer,  ... 
 
Refrein: Ik ben zo dankbaar, Heer,  ... 
 
 
Opw. 609 - U bent heilig 
 
1 (m) U bent heilig, 
 (v)  U bent heilig, 
 (m) U bent machtig, 
 (v)  U bent machtig, 
 (m) U bent waardig, 
 (v)  U bent waardig, 
 (m) eer en ontzag, 
 (v)  eer en ontzag. 
 
2 (m) Ik wil volgen, 
 (v)  Ik wil volgen, 
 (m) ik wil luist'ren, 
 (v)  ik wil luist'ren, 
 (m) van U houden, 
 (v)  van U houden, 
 (m) iedere dag, 
 (v)  iedere dag. 
 
3 (m) Ik wil zingen 
 (v)  U die Koning bent 
 (m) en juichen; 
 (v)  en de hoogste Heer, 
 (m) in aanbidding 
 (v)  U de Machtige 
 (m) mij buigen. 
 (v)  kwam op aarde neer. 
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4 (m) U de Heer 
 (v)  Als Immanuël, 
 (m) aller heren, 
 (v)  'God zal met ons zijn', 
 (m) U mijn God 
 (v)  als het Lam van God, 
 (m) wil ik eren. 
 (v)  zo volmaakt en rein. 
 
5 (m) Ik wil zingen 
 (v)  U die leven geeft, 
 (m) en juichen; 
 (v)  mij bevrijding bracht 
 (m) in aanbidding 
 (v)  en voor eeuwig leeft, 
 (m) mij buigen. 
 (v)  U hebt alle macht. 
 
6 (m) U de Heer 
 (v)  U de alfa, omega, 
 (m) aller heren, 
 (v)  eens zal ik U zien; 
 (m) U mijn God 
 (v)  U, mijn Meester, Messias 
 (m) wil ik eren. 
 (v)  Verlosser en Vriend. 
 
Allen: 
7 U bent mijn Vredevorst 
 en ik leef alleen voor U. 
 
 
Opw. 620 - Voor eeuwig (staande) 
 
1 (m) Prijs God, de Heer die ons leven is; 
 (v) Zijn liefde duurt voor eeuwig. 
 (m) Prijs Hem die goed  
 en vergevend is; 
 (v) Zijn liefde duurt voor eeuwig. 

(a) Kom, prijs Zijn naam. 
 
2 (v) Zijn trouwe hand  
 en Zijn arm vol kracht; 
 (m) Zijn liefde duurt voor eeuwig. 
 (v) Het offer dat ons nieuw leven  
 bracht; 
 (m) Zijn liefde duurt voor eeuwig. 
 (a) Kom, prijs Zijn naam! 
 (a) Kom, prijs Zijn naam! 
 
Allen: 
Refrein: Voor eeuwig is Zijn liefde. 
 Voor eeuwig is Zijn kracht. 
 Voor eeuwig is Hij bij ons. 
 Voor eeuwig, voor eeuwig. 

 Voor eeuwig is Zijn liefde. 
 Voor eeuwig is Zijn kracht. 
 Voor eeuwig is Hij bij ons. 
 Voor eeuwig, voor eeuwig 
 en eeuwig. 
 
3 (m) Van zonsopgang  
 tot zonsondergang; 
 (v) Zijn liefde duurt voor eeuwig. 
 (m) Hij is onze kracht ons leven lang; 
 (v) Zijn liefde duurt voor eeuwig. 
 (a) Kom, prijs Zijn naam! 
 (a) Kom, prijs Zijn naam! 
 
Allen: 
Refrein: Voor eeuwig is Zijn liefde. … 
 
Bridge: Zijn liefde duurt voor eeuwig. ) 8x 
 Kom, prijs Zijn naam! 
 Kom, prijs Zijn naam! 
 
 Voor eeuwig is Uw liefde. 
 Voor eeuwig is Uw kracht. 
 Voor eeuwig bent U bij ons. 
 Voor eeuwig, voor eeuwig. 
  
 Voor eeuwig is Uw liefde. 
 Voor eeuwig is Uw kracht. 
 Voor eeuwig bent U bij ons. 
 Voor eeuwig, voor eeuwig  
 en eeuwig. 
 
 
ZEGEN 
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ZINGEN TIJDENS UITGAAN 
 
Opw. 796 - De Leeuw en het Lam 
 
1 De wereld zal het zien 
 als Hij straks op de wolken komt, 
 en elke ketting breekt 
 en elk gebroken hart viert feest: 
 wie kan onze God ooit stoppen? 
 
Refrein: Want God is de Leeuw,  
 de koning van Juda, 
 Hij brult, Hij is machtig,  
 Hij wint onze veldslag, 
 en elke knie zal voor Hem buigen. 
 En Jezus het Lam, het offer dat kwam 
 voor de zonde op aarde,  
 Zijn bloed maakt ons vrij, 
 en elke knie zal buigen voor de Leeuw  
 en voor het Lam, 
 elke knie zal voor Hem buigen. 
 
2 Open elke deur, 
 maak ruimte voor de hoogste Heer. 
 Hij is het, die ons redt;  
 en laat wie nu nog vast zit vrij, 
 want wie kan onze God ooit stoppen? 
 
Refrein: Want God is de Leeuw,  ... 
 
Bridge: Wie kan onze God ooit stoppen? ) 7x 
 God komt als Hij wil. 
 
Refrein: Want God is de Leeuw,  ... 
 
 
Opw. 752 - Geef God alle eer 
 
1 Geef God alle eer!  
 Wat een wonder, dat Hij 
 Zijn enige Zoon gaf  
 voor zondaars als wij. 
 Hij gaf Zich als losprijs  
 en heeft ons gered; 
 de poort naar het leven  
 is opengezet. 
 
Refrein: Prijs de Heer, prijs de Heer! 
 Wees op aarde Zijn stem. 
 Prijs de Heer, prijs de Heer! 
 En verblijd je in Hem. 
 Kom tot de Vader,  
 door Jezus de Zoon. 
 Zing Hem een loflied; 
 Hij heeft ons genade getoond. 

 
2 Volmaakte verlossing;  
 gekocht met Zijn bloed, 
 dat elk die gelooft  
 met de Vader verzoent. 
 Geen zonde te groot,  
 want wie komt in geloof, 
 ontvangt de vergeving  
 die Jezus belooft. 
 
Refrein: Prijs de Heer, prijs de Heer! ... 
 
3 Hoe groot is de liefde  
 die God heeft betoond; 
 hoe groot onze vreugde  
 door Jezus de Zoon. 
 Maar puurder en dieper  
 dan ooit is gezien, 
 wordt onze aanbidding,  
 als wij Jezus zien. 
 
 Prijs de Heer, prijs de Heer! 
 Wees op aarde Zijn stem. 
 Prijs de Heer, prijs de Heer! 
 En verblijd je in Hem. 
 
 Prijs de Heer, prijs de Heer! 
 Wees op aarde Zijn stem. 
 Prijs de Heer, prijs de Heer! 
 En verblijd je in Hem. 
 
 Kom tot de Vader, door Jezus de Zoon. ) 3x 
 Zing Hem een loflied; 
 Hij heeft ons genade getoond. 
 


