10-03-2021

Zingen: Lied 57 JdH

Zingen: Lied 57 JdH

1 Er komen stroomen van zegen.
Dat heeft Gods Woord ons beloofd;
Stroomen, verkwikkend als regen,
Vloeien tot elk die gelooft.

refrein:
Stroomen, stroomen van zegen,
Komen als plasregens neêr.
Nu valen drupp’len reeds neder,
Zend ons die stroomen, o Heer.

Zingen: Lied 57 JdH

Zingen: Lied 57 JdH

2 Er komen stroomen van zegen,
Heerlijk, verkwikkend zal ’t zijn:
Op de valleien en bergen
Zal er nieuw leven dan zijn.

refrein:
Stroomen, stroomen van zegen,
Komen als plasregens neêr.
Nu valen drupp’len reeds neder,
Zend ons die stroomen, o Heer.

Zingen: Lied 57 JdH

Zingen: Lied 57 JdH

3 Er komen stroomen van zegen,
Zend ons de heilstroom nu neêr!
Geef ons die grote verkwikking;
Geef z’ ons voortdurend, o Heer.

refrein:
Stroomen, stroomen van zegen,
Komen als plasregens neêr.
Nu valen drupp’len reeds neder,
Zend ons die stroomen, o Heer.
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Zingen: Lied 881 JdH

Zingen: Lied 881 JdH

1 Is hier een hart, door vrees benard,
vermoeid door ’s levens strijd?
Twijfel druk u neer;
gij struikelt telkens weer;
>>>

o, vat weer moed, want God is goed
en steeds tot hulp bereid!
Zo gij slechts kunt geloven,
ziet gij zijn heerlijkheid.

Zingen: Lied 881 JdH

Zingen: Lied 881 JdH

Refrein:
Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht
voor elk die wond’ren van Hem verwacht.
Ja, wie Hem aanraakt ervaart zijn kracht.
Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht.

2 Gaat gij gebukt, door zorg gedrukt?
Leg dan uw lasten neer!
Tob niet langer voort,
vertrouw op’s Heren woord!
>>>

Zingen: Lied 881 JdH

Zingen: Lied 881 JdH

Hij hoort uw beê en schenkt u vreê
in liefde eind’loos teer.
Zo gij slechts kunt geloven,
niets is onmooglijk meer!

Refrein:
Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht
voor elk die wond’ren van Hem verwacht.
Ja, wie Hem aanraakt ervaart zijn kracht.
Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht.
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Zingen: Lied 836 JdH

Zingen: Lied 836 JdH

Op die heuvel daarginds, stond een
ruwhouten kruis,
het symbool van vervloeking en schuld.
Maar dat kruis is voor ons, toch het
kostbaarst kleinood,
daar Gods wet aan dat hout werd vervuld.

Refrein:
‘k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis,
tot de Heer’ komt en met Hem het loon,
als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat
kruis
dan verwisselt voor d’ eeuwigheidskroon.

Zingen: Lied 836 JdH

Zingen: Lied 836 JdH

Van dat ruwhouten kruis, met het bloed
van Gods Zoon,
straalt een licht dat door niets wordt
gedoofd.
Vol van schoonheid en pracht, vol van
reddende kracht,
voor een ieder die in Hem gelooft.

Refrein:
‘k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis,
tot de Heer’ komt en met Hem het loon,
als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat
kruis
dan verwisselt voor d’ eeuwigheidskroon.

Zingen: Lied 698 JdH

Zingen: Lied 698 JdH

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

Refr:
Ja, genageld aan 't kruis (2x)
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.
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Zingen: Lied 698 JdH

Zingen: Lied 698 JdH

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.

Refr:
Ja, genageld aan 't kruis (2x)
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.

Markus 11 : 15 – 19

Markus 11 : 15 – 19

15 En zij kwamen te Jeruzalem.
En Hij ging de tempel binnen en begon hen,
die in de tempel verkochten en kochten, uit
te drijven en de tafels der wisselaars en de
stoelen van hen, die de duiven verkochten,
keerde Hij om,

16 en Hij liet niet toe, dat iemand enig
voorwerp door de tempel droeg; 17 en Hij
leerde en sprak tot hen: Staat er niet
geschreven, dat mijn huis een bedehuis zal
heten voor alle volken?

Markus 11 : 15 – 19

Markus 11 : 15 – 19

18 Maar gij hebt het tot een rovershol
gemaakt. En de overpriesters en de
schriftgeleerden hoorden het en zochten,
hoe zij Hem zouden kunnen ombrengen,
want zij waren bevreesd voor Hem, omdat
de gehele schare versteld stond over zijn
leer.

19 En toen het laat werd, gingen zij de stad
uit, naar buiten.
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Zingen: Gezang 173: 1 en 2

Zingen: Gezang 173: 1 en 2

1. Alle roem is uitgesloten,
onverdiende zaligheen
heb ik van mijn God genoten,
'k roem in vrije gunst alleen!
>>>

Ja, eer ik nog was geboren,
eer Gods hand, die alles schiep,
iets uit niets tot aanzijn riep,
heeft zijn liefde mij verkoren:
God is liefd', o eng'lenstem,
mensentong, verheerlijkt Hem!

Zingen: Gezang 173: 1 en 2

Zingen: Gezang 173: 1 en 2

2 Met mijn zware val bewogen,
bood Gods liefde mij de hand.
O ontfermend mededogen,
liefde boven mijn verstand!
>>>

Vijandschap was mijn bedenken,
vlees'lijk, onder 't kwaad verkocht,
had ik nimmer Hem gezocht,
Hij wou m' eerst zijn liefde schenken:
God is liefd', o eng'lenstem,
mensentong, verheerlijkt Hem!

Zingen: Lied 657 JdH 1-4

Zingen: Lied 657 JdH 1-4

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

Chorus
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

5

10-03-2021

Zingen: Lied 657 JdH 1-4

Zingen: Lied 657 JdH 1-4

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

Chorus
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

Zingen: Lied 657 JdH 1-4

Zingen: Lied 657 JdH 1-4

3 'k Wil mijn dierb're Heiland prijzen,
spreken van Zijn grote kracht,
Hij kan overwinning geven,
Over zond' en satans macht.

Chorus
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

Zingen: Lied 657 JdH 1-4

Zingen: Lied 657 JdH 1-4

4 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.

Chorus
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
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Jesaja 56 : 4 – 7

Jesaja 56 : 4 – 7

4 Want zo zegt de Here van de ontmanden,
die mijn sabbatten onderhouden en
verkiezen wat Mij behaagt en vasthouden
aan mijn verbond:

5 Ik geef hun in mijn huis en binnen mijn
muren een gedenkteken en een naam,
beter dan zonen en dochters;
Ik geef hun een eeuwige naam, die niet
uitgeroeid zal worden.

Jesaja 56 : 4 – 7

Jesaja 56 : 4 – 7

6 En de vreemdelingen die zich bij de Here
aansloten om Hem te dienen, en om de
naam des Heren lief te hebben, om Hem tot
knechten te zijn, allen die de sabbat
onderhouden, zodat zij hem niet
ontheiligen, en die vasthouden aan mijn
verbond:

7 hen zal Ik brengen naar mijn heilige berg
en Ik zal hun vreugde bereiden in mijn
bedehuis; hun brandoffers en hun
slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn
altaar, want mijn huis zal een bedehuis
heten voor alle volken.

Zingen: Lied 5 JdH

Zingen: Lied 5 JdH

1 Al de weg leidt mij mijn Heiland,
wat verlangt mijn ziel dan meer?
Zou ik immer aan Hem twijf'len,
Die mij voortleidt, keer op keer?
>>>

Zoete troost en zaal'ge vrede
Heb ik steeds op Zijn bevel:
'k Weet wat hier mij overkome,
Hij maakt alle dingen wel. (bis)
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Zingen: Lied 5 JdH

Zingen: Lied 5 JdH

2 Al de weg leidt mij mijn Heiland,
Troost geeft Hij tot in de dood.
Als ik zwak ben in beproeving,
sterkt Hij mij met 't hemels brood.
>>>

Als mijn schreden soms gaan wank'len
en mijn ziel van dorst versmacht,
geeft Hij mij het levend water,
en vernieuwt mijn levenskracht. (bis)

Zingen: Lied 5 JdH

Zingen: Lied 5 JdH

3 Al de weg leidt mij mijn Heiland,
door al 't aardse stormgebruis,
en volkomen vreugde wacht mij
in het zalig Vaderhuis.
>>>

Als 'k mijn kroon, die Hij zal geven,
aan Zijn voeten nederleg,
zal mijn lied voor eeuwig wezen:
"Jezus leidde m' al de weg." (bis)

Zingen: Psalm 85 : 3

Zingen: Psalm 85 : 3

3 Merk op, mijn ziel, wat antwoord God
u geeft;
Hij spreekt gewis tot elk, die voor
Hem leeft,
Zijn gunstgenoot, van blijden troost
en vreê,
>>>

Mits hij niet weer op 't spoor der
dwaasheid treê.
Voorwaar, Gods heil is reeds nabij
't geslacht,
Hetwelk Hem vreest en Zijne hulp
verwacht;

8

10-03-2021

Zingen: Psalm 85 : 3

Opdat er eer in onzen lande woon'
En zich aldaar op 't luisterrijkst vertoon'.
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