Psalm 56: 4

Psalm 56: 4

4. Gij weet, o God, hoe 'k zwerven moet
op aard';
Mijn tranen hebt G' in Uwe fles vergaard.
Is hun getal niet in Uw boek bewaard,
Niet op Uw rol geschreven?

Gewis, dan zal mijn wreev'le vijand beven,
En, als ik roep, straks rugwaarts zijn
gedreven.
Dit weet ik vast; God zal mij nooit
begeven;
Niets maakt mijn ziel vervaard.
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Gezang 149: 1 en 3

Gezang 149: 1 en 3

1. Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart ten allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid!

3. Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen!
Eeuwig blijft uw trouw bestaan.
laat ons niet verloren gaan!
3

4

Psalm 118: 7

Psalm 118: 7

7. De Heer is mij tot hulp en sterkte:
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
Hij was het, die mijn heil bewerkte,
dies loof ik Hem mijn leven lang.

Men hoort der vromen tent weergalmen
van hulp en heil, ons aangebracht;
daar zingt men blij, met dankb're
psalmen:
"Gods rechterhand doet grote kracht."
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Lezen: Marcus 9: 1 t/m 9 (NBG)

Lezen: Marcus 9: 1 t/m 9 (NBG)

1. En Hij zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u:
Er zijn sommigen onder degenen, die hier
staan, die de dood voorzeker niet zullen
smaken, voordat zij zien, dat het
Koninkrijk Gods gekomen is met kracht.

2. En zes dagen later nam Jezus Petrus en
Jakobus en Johannes mede en leidde hen
een hoge berg op, hen alleen. En zijn
gedaante veranderde voor hun ogen,
3. en zijn klederen werden schitterend,
hel wit, zoals geen voller op aarde ze kan
maken.
7

8

Lezen: Marcus 9: 1 t/m 9 (NBG)
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4. En hun verscheen Elia met Mozes en zij
waren in gesprek met Jezus.
5. En Petrus antwoordde en zeide tot
Jezus: Rabbi, het is goed, dat wij hier zijn,
laten wij drie tenten opslaan, voor U een,
en voor Mozes een, en voor Elia een.

6. Want hij wist niet, wat hij antwoorden
moest, want zij waren zeer bevreesd.
7. En er kwam een wolk, die hen
overschaduwde, en er klonk een stem uit
de wolk: Deze is mijn Zoon, de geliefde,
hoort naar Hem.
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Psalm 119: 88

8. En opeens, rondkijkende, zagen zij
niemand meer bij zich dan Jezus alleen.
9. En terwijl zij van de berg afdaalden,
verbood Hij hun, dat zij iemand zouden
vertellen, hetgeen zij gezien hadden,
voordat de Zoon des mensen uit de doden
zou zijn opgestaan.

88. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn
mond
Uw trouwe hulp; stier mij in rechte
sporen;
Gelijk een schaap heb ik gedwaald in 't
rond,
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Psalm 119: 88

Johan de Heer 698: 1 en 4

Dat, onbedacht, zijn herder heeft
verloren;
Ai, zoek Uw knecht, schoon hij Uw wetten
schond;
Want hij volhardt naar Uw geboôn te
horen.

1. Er was Eén, Die gewillig zijn leven eens
gaf,
't was Gods Zoon, die hier neerdaald' op
aard
Die Zich kruisigen liet, daalde neer in het
graf
voor de mens , die genade onwaard
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Johan de Heer 698: 1 en 4
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Refrein
Ja, genageld aan 't kruis
Ja, genageld aan 't kruis
heeft de Heiland gedragen mijn schuld,
en het bloed uit zijn zij spreekt van zonde
mij vrij.
Hij heeft d' eis van Gods wet gans vervuld.

4. Ben ik zwak, Hij is sterk; als ik blijf
slechts in Hem,
maakt tot dienen Hij daag'lijks bekwaam.
Met een lied in het hart en een lied in de
stem,
leef ik blij en tot eer van Zijn naam.
15

16

Johan de Heer 698: 1 en 4

Gezang 170: 2, 4 en 6

Refrein
Ja, genageld aan 't kruis
Ja, genageld aan 't kruis
heeft de Heiland gedragen mijn schuld,
en het bloed uit zijn zij spreekt van zonde
mij vrij.
Hij heeft d' eis van Gods wet gans vervuld.

2. 'k Heb Jezus lief! Hij heeft Gods recht
voldaan,
de vloek der wet kan nimmermeer ons
treffen.
Wij mogen 't hoofd vrijmoedig opwaarts
heffen,
zijn midd'laarsdood bracht ons verzoening
aan.
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Gezang 170: 2, 4 en 6

Gezang 170: 2, 4 en 6

4. 'k Heb Jezus lief! Hij leidt mij langs zijn
pad,
bestiert daarop mijn kinderlijke schreden.
Hij ziet vooruit het wank'len mijner
treden,
en eer ik val heeft Hij mijn hand gevat.

6. 'k Heb Jezus lief! Hij zal mij door zijn
raad
geleiden tot de laatste mijner dagen.
Dan wordt mijn ziel van alle zond'
ontslagen,
dan dank ik Hem voor al 't geleden kwaad.
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