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Morgendienst 

 Opwekking 167 Samen in de naam van Jezus 

 

 Samen in de naam van Jezus 

 Heffen wij een loflied aan 

 Want de geest spreekt alle talen 

 En doet ons elkaar verstaan 

 Samen bidden, samen zoeken 

 Naar het plan van onze heer 

 Samen zingen en getuigen 

 Samen leven tot zijn eer 

 

 Heel de wereld moet het weten 

 Dat God niet veranderd is 

 En zijn liefde als een lichtstraal 

 Doordringt in de duisternis 

 De weg van god is niet te keren 

 Omdat hij er over waakt 

 En de geest verbreekt de grenzen 

 Die door mensen zijn gemaakt 

 

 Prijs de Heer 

 De weg is open 

 Naar de Vader naar elkaar 

 Jezus Christus, triomfator, mijn verlosser, 

middelaar 

 Vader met geheven handen 

 Breng ik u mijn dank en eer 

 Het is uw Geest die mij doet zeggen 

 Jezus Christus is de Heer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Middagdienst 

Opwekking 268 - Hij kwam bij ons heel gewoon 

 

Hij kwam bij ons, heel gewoon, 

 de Zoon van God als mensenzoon. 

 Hij diende ons als een knecht 

 en heeft zijn leven afgelegd. 

 refrein 

 Zie onze God, de Koning-knecht  

 Hij heeft zijn leven afgelegd 

 Zijn voorbeeld roept  

 om te dienen iedere dag 

 gedragen door  

 zijn liefd'en kracht. 

 

 En in de tuin van de pijn  

 verkoos Hij als een lam te zijn, 

 verscheurd door angst en verdriet  

 maar toch zei Hij : íšw wil geschied' 

 (refrein) 

 Zie je de wonden zo diep. 

 De hand die aard'en hemel schiep, 

 vergaf de hand die Hem sloeg. 

 De Man, die onze zonden droeg.  

 (refrein) 

 

 Wij willen worden als Hij. 

 Elkanders lasten dragen wij. 

 Wie is er ned'rig en klein? 

 Die zal bij ons de grootste zijn. 

 (refrein) 

 

Opwekking 717 - Stil mijn ziel wees stil 

 

Stil mijn ziel wees stil, 

 en wees niet bang 

 voor de onzekerheid van morgen. 

 God omgeeft je steeds 

 Hij is er bij, 

 in je beproevingen en zorgen. 

 

 God U bent mijn God 

 en ik vertrouw op U 

 en zal niet wankelen 

 Vredevorst vernieuw een 

 vaste geest binnen in mij 

 die rust in U alleen 

 

 Stil mijn ziel wees stil 

 en dwaal niet af  

 dwars door het dal zal Hij je leiden 

 stil, vertrouw op Hem 

 en hef je schild tegen de pijlen van verleiding 

 

 God U bent mijn God... 

 

 Stil mijn ziel wees stil 

 en laat nooit los 

 de waarheid die je steeds omarmd heeft 

 wacht wacht op de Heer 

 de zwartste nacht  

 verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt 

 

 2x 

 God U bent mijn God... 

 Ik rust in U alleen. 

 

Opwekking 493 - Jezus, wat een heerlijke Naam 

 

Jezus, wat een heerlijke naam; 

Mensenzoon, Zoon van God, 

Lam op de troon. 

Blijdschap en vrede, genade en hoop, 

al mijn schuld is weggedaan; 

Jezus, wat een heerlijke naam. 

  

Jezus, wat een heerlijke naam; 

zekerheid, sterke rots, troost als ik lijd. 

Vrijheid, geborgenheid, leven en kracht, 

waarheid die mij sterk doet staan; 

Jezus, wat een heerlijke naam. 

  

Jezus, wat een heerlijke naam; 

heeft mij bevrijd, mijn vaste burcht, 

held in de strijd. 

Vergeving en reiniging, warmte en licht, 

liefde die mij op doet staan; 

Jezus, wat een heerlijke naam. 

Vergeving en reiniging, warmte en licht, 

liefde die mij op doet staan; 

Jezus, wat een heerlijke naam. 

  

Jezus, wat een heerlijke naam. 


