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Johan de Heer 886: 1 en 2
1. O God, als oog, en oor aanbidd’lijk
wonder
Vernemen van, Uw werken zonder tal
Der sterren pracht, Het dreunen van de 
donder,
Uw kracht en heerlijkheid in ’t gans 
heelal

Johan de Heer 886: 1 en 2
Refrein:
Dan zingt mijn ziel tot u mijn Heer mijn 
heil:
“Hoe groot zijt gij! Hoe groot zijt gij “
Dan zingt mijn ziel tot u mijn Heer mijn 
heil:
“Hoe groot zijt gij! Hoe groot zijt gij “

Johan de Heer 886: 1 en 2
2. Als ik bedenk, hoe God Zijn Zoon niet 
spaarde,
maar Hem deed sterven, dan is 't mij te 
groot !
Hoe ' Hemels Koning stierf voor mij op 
aarde,
Mijn zonde boette door Zijn bitt're dood:

Johan de Heer 886: 1 en 2
Refrein:
Dan zingt mijn ziel tot u mijn Heer mijn 
heil:
“Hoe groot zijt gij! Hoe groot zijt gij “
Dan zingt mijn ziel tot u mijn Heer mijn 
heil:
“Hoe groot zijt gij! Hoe groot zijt gij “

Psalm 25: 2 en 4
2. Heer, ai, maak mij Uwe wegen, 
door Uw woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen, 
en waarheen G' Uw treden wendt. 

Psalm 25: 2 en 4
Leid mij in Uw waarheid, leer 
ijv'rig mij Uw wet betrachten. 
Want Gij zijt mijn heil, o Heer, 
'k blijf U al den dag verwachten. 
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Psalm 25: 2 en 4
4. 's HEEREN goedheid kent geen palen. 
God is recht, dus zal Hij door 
Onderwijzing hen, die dwalen, 
Brengen in het rechte spoor. 

Psalm 25: 2 en 4
Hij zal leiden 't zacht gemoed 
In het effen recht des HEEREN. 
Wie Hem need'rig valt te voet, 
Zal van Hem zijn wegen leren. 

Psalm 130: 3
3. Ik blijf den HEER' verwachten;
Mijn ziel wacht ongestoord;
Ik hoop, in al mijn klachten,
Op Zijn onfeilbaar woord;

Psalm 130: 3
Mijn ziel, vol angst en zorgen,
Wacht sterker op den HEER',
Dan wachters op den morgen; 
Den morgen, ach, wanneer?

Lezen: Handelingen 7: 20 – 29 (NBG)
20. Te dien tijde werd Mozes geboren en 
hij was schoon voor God; drie maanden 
werd hij opgevoed in zijns vaders huis.
21. En toen hij te vondeling was gelegd, 
nam de dochter van Farao hem aan en 
liet hem als haar eigen zoon opvoeden.

Lezen: Handelingen 7: 20 – 29 (NBG)
22. En Mozes werd onderwezen in alle 
wijsheid der Egyptenaren en was 
machtig in zijn woorden en werken.
23. Toen hij nu de leeftijd van veertig 
jaar bereikt had, kwam het in zijn hart 
op, naar zijn broeders, de kinderen 
Israëls, om te zien.
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Lezen: Handelingen 7: 20 – 29 (NBG)
24. En toen hij er een onrechtvaardig zag 
behandelen, beschermde hij hem en 
nam het voor hem op, die mishandeld 
werd, door de Egyptenaar neer te slaan.

Lezen: Handelingen 7: 20 – 29 (NBG)
25. Hij meende, dat zijn broeders zouden 
inzien, dat God hun door zijn hand 
verlossing wilde geven, maar zij zagen 
het niet in.

Lezen: Handelingen 7: 20 – 29 (NBG)
26. En de volgende dag vertoonde hij 
zich weer onder hen, terwijl zij aan het 
vechten waren, en hij maande hen tot 
vrede, zeggende: Mannen, gij zijt 
broeders, waarom doet gij elkander 
onrecht?

Lezen: Handelingen 7: 20 – 29 (NBG)
27. Maar hij, die zijn naaste onrecht 
deed, stiet hem van zich en zeide: Wie 
heeft u tot overste en rechter over ons 
aangesteld?
28. Wilt gij mij soms ombrengen, zoals 
gij gisteren de Egyptenaar hebt 
omgebracht?

Lezen: Handelingen 7: 20 – 29 (NBG)
29. En Mozes vluchtte op dit woord en 
werd een bijwoner in het land Midjan, 
waar hij twee zonen verwekte.

Gezang 180: 1 en 7
1. Beveel gerust uw wegen,
al wat u 't harte deert,
der trouwe hoed' en zegen
van Hem, die 't al regeert.
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Gezang 180: 1 en 7
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden,
waarlangs uw voet kan gaan.

Gezang 180: 1 en 7
7. Laat Hem besturen, waken,
't is wijsheid wat Hij doet!
Zo zal Hij alles maken,
dat g' u verwond'ren moet,

Gezang 180: 1 en 7
als Hij, die alle macht heeft,
met wonderbaar beleid
geheel het werk volbracht heeft,
waarom gij thans nog schreit.

Gezang 174: 1 en 2
1. Vaste rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw,
laat mij rusten in uw schaûw,
waar het bloed door u gestort,
mij de bron des levens wordt.

Gezang 174: 1 en 2
2. Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer dat ik breng,
niet de tranen die ik pleng,
schoon ik ganse nachten ween,
kunnen redden, Gij alleen.

Psalm 68: 10
10. Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
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Psalm 68: 10
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons 't eeuwig, zalig leven;
Hij kan, en wil, en zal in nood,
Zelfs bij het naad'ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.


