13-11-2020

JdH 149

1 Groot is Uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart. Dat bewijst Gij ook nu.
>>>

JdH 149

2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden
en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt,
kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst,
nu geeft Gij 't leven der eeuwigheid.
>>>

JdH 60: 1, 2

1 k Ben een koninklijk kind,
door de Vader bemind,
En 'k zal wonen in 's Konings paleis.
In die stad nooit aanschouwd,
met straten van goud:
glorievol als een schoon paradijs.
>>>

JdH 149

Groot is Uw trouw, o Heer;
groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven,
groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond
>>>

JdH 149

Groot is Uw trouw, o Heer;
groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven,
groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond

JdH 60: 1, 2

'k Ben een koninklijk kind
door de Vader bemind,
en Zijn oog rust zo teder op mij!
Als de daag'raad straks gloort,
de bazuin wordt gehoord,
roept Hij mij om te staan aan Zijn zij
>>>
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JdH 60: 1, 2

2 'k Ben een koninklijk kind,
niet slechts dienstknecht of vrind,
'k ben gekocht met het bloed van mijn
Heer!
…

JdH 60: 1, 2

'k Ben een koninklijk kind
door de Vader bemind,
en Zijn oog rust zo teder op mij!
Als de daag'raad straks gloort,
de bazuin wordt gehoord,
roept Hij mij om te staan aan Zijn zij

JdH 13: 1, 2, 3

Refrein
Ik wandel in het licht met Jezus,
en 'k luister naar Zijn dierb're stem,
en niets kan m'ooit van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem
>>>

JdH 60: 1, 2

En dat bloed geeft mij recht,
meer te zijn dan een knecht,
'k ben Gods kind, dat verblijdt mij zo zeer.
>>>

JdH 13: 1, 2, 3

1
Ik wandel in het licht met Jezus,
het donk're dal ligt achter mij.
En 'k weet mij in Zijn trouw geborgen,
welk een liefdevolle Vriend is Hij.
>>>

JdH 13: 1, 2, 3

2 Ik wandel in het licht met Jezus,
mijn ziel is Hem gans toegewijd.
Met Hem verrezen tot nieuw leven,
volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid.
>>>
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JdH 13: 1, 2, 3

Refrein
Ik wandel in het licht met Jezus,
en 'k luister naar Zijn dierb're stem,
en niets kan m'ooit van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem
>>>

JdH 13: 1, 2, 3

Refrein
Ik wandel in het licht met Jezus,
en 'k luister naar Zijn dierb're stem,
en niets kan m' ooit van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem

Zingen: “Als een Vriend wil Ik je dragen”

Als een Vriend wil Ik je dragen
alle dagen, Ik zal er zijn.
Als een ster in donk’re nachten
zal Ik wachten, Ik zal er zijn.

JdH 13: 1, 2, 3

3 Ik wandel in het licht met Jezus,
o mocht ik zelf een lichtje zijn,
dat straalt temidden van de wereld,
die gebukt gaat onder zorg en pijn.
>>>

Zingen: “Als een Vriend wil Ik je dragen”

Als je eenzaam bent of in het duister
denk dan aan mij en roep Mijn naam
Als geen mens je kent en niemand luistert
zelfs als je fluistert zal Ik je stem verstaan

Zingen: “Als een Vriend wil Ik je dragen”

Wees niet bang voor de stilte om je heen
Wees niet bang, Ik laat je niet alleen
Als een Vriend wil Ik je dragen
alle dagen, Ik zal er zijn
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Zingen: “Als een Vriend wil Ik je dragen”

Drukt de hele wereld op je schouders
en spoken zorgen door je hoofd
Er is iemand die je kunt vertrouwen,
die van je houdt en die echt in jou gelooft

Zingen: “Als een Vriend wil Ik je dragen”

Als een Vriend wil Ik je dragen
alle dagen, Ik zal er zijn.
Als een ster in donk’re nachten
zal Ik wachten, Ik zal er zijn.
Alle dagen
Ik zal er zijn

Schriftlezing: Prediker 4 : 10 t/m 12a

12. En als iemand de één overweldigt,
zullen die twee tegen hem standhouden.
Een drievoudig snoer wordt niet snel
gebroken.

Zingen: “Als een Vriend wil Ik je dragen”

Als een Vriend wil Ik je dragen
alle dagen, Ik zal er zijn.
Als een ster in donk’re nachten
zal Ik wachten, Ik zal er zijn.
Wees niet bang voor de stilte om je heen
Wees niet bang, Ik laat je niet alleen

Schriftlezing: Prediker 4 : 10 t/m 12a

10. Want als zij vallen, helpt de één zijn
metgezel overeind. Maar wee die ene die
valt, terwijl er geen tweede is om hem
overeind te helpen.
11. Ook als er twee bij elkaar liggen,
hebben zij warmte, maar hoe moet één
alleen warm worden?

Schriftlezing: Johannes 15: 13 en 14

13. Niemand heeft een grotere liefde dan
deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft
voor zijn vrienden.
14. U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik
u gebied.
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JdH 150

1 Welk een Vriend is onze Jezus,
Die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem,
Altijd vrij tot God mag gaan.
…

JdH 150

2 Leidt de weg soms door verzoeking,
dat ons hart in 't strijduur beeft,
gaan wij dan met al ons strijden,
tot Hem, die verlossing geeft.
…

JdH 150

3 Zijn wij zwak, belast, beladen,
en ter neêr gedrukt door zorg,
dierb're Heiland! onze toevlucht!
Gij zijt onze hulp en borg,
…

JdH 150

Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neêr,
juist omdat wij 't al niet brengen,
in 't gebed tot onze Heer.
>>>

JdH 150

Kan een vriend ooit trouwer wezen
dan Hij, die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing;
Hij alleen is 't, die ons schraagt.
>>>

JdH 150

als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer;
in Zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.
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Opwekking 392: 1, 4

1 Mijn Jezus, ik hou van U,
ik noem U mijn Vriend.
Want U nam de straf op U
die ik had verdiend.
…

Opwekking 392: 1, 4

4 Als ik in uw glorie,
uw eeuwigheid kom,
dan buig ik mij vóór U,
in uw heiligdom.
…

Weerklank 356

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen,
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.
>>>

Opwekking 392: 1, 4

De grote Verlosser,
mijn Redder bent U;
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.
>>>

Opwekking 392: 1, 4

Gekroond met uw heerlijkheid,
zal 'k zingen voor U:
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu,

Weerklank 356

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.
>>>
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Weerklank 356

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.
>>>

Weerklank 356

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.
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