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Psalm 121:1,2,4

Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.

Uw wank'le voeten zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet!
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen, Israël wachter wezen.

De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren.

Welkom

Opw 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.

Gebed
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Interviews

Psalmen voor Nu 130

Uit de diepten roep ik U
Heer mijn God
Ik heb U nodig Here, luister
Nu ik schorgebeden fluister
Luister toch
Heer luister toch

Als U niets dan zonden zag
Heer, mijn God
Wie bleef in leven? Maar U wilt nu
juist vergeven dus verdient U
diep ontzag
ons diep ontzag

Ik blijf wachten tot U komt
Heer, mijn God
Ik blijf nog sterker op U wachten
dan een mens in lange nachten
wachten op het licht
het morgenlicht

Israël, hoop op de Heer
Hoop op God
want Hij heeft zich aan jou verbonden.
Hij verlost je van je zonden
Hij maakt vrij
Hij maakt jou vrij 

Voorbede
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Nicole Nordeman – Gratitude

Send some rain, would You send some rain?
'Cause the earth is dry and needs to drink again
And the sun is high and we are sinking in the shade
Would You send a cloud, thunder long and loud?
Let the sky grow black and send some mercy down
Surely You can see that we are thirsty and afraid
But maybe not, not today
Maybe You'll provide in other ways
And if that's the case . . .

(Chorus)
We'll give thanks to You
With gratitude
For lessons learned in how to thirst for You
How to bless the very sun that warms our face
If You never send us rain

Daily bread, give us daily bread
Bless our bodies, keep our children fed
Fill our cups, then fill them up again tonight
Wrap us up and warm us through
Tucked away beneath our sturdy roofs
Let us slumber safe from danger's view this time
Or maybe not, not today
Maybe You'll provide in other ways
And if that's the case . . .

(Chorus)
We'll give thanks to You
With gratitude 
A lesson learned to hunger after You
That a starry sky offers a better view if no roof is 
overhead 
And if we never taste that bread

Oh, the differences that often are between
What we want and what we really need
So grant us peace, Jesus, grant us peace
Move our hearts to hear a single beat
Between alibis and enemies tonight
Or maybe not, not today
Peace might be another world away
And if that's the case . . .

(Chorus)
We'll give thanks to You
With gratitude
For lessons learned in how to trust in You
That we are blessed beyond what we could ever 
dream
In abundance or in need
And if You never grant us peace…
But Jesus, would You please…

Zend regen Heer, zend toch regen neer
De aard’ is droog en heeft geen bronnen meer
De zon die steekt en we moeten schuilen voor, haar kracht
Zend wolken Heer, donder en bliksem neer
Zodat de hemel zwart kleurt, geef genade weer
Zie onze dorst en hoort U toch, onze klacht
Misschien ook niet, niet vandaag
Misschien voorziet U wel anderszins
En als dat zo is…

(Chorus)
Loven we U
Met een dankbaar hart
Voor wat onze dorst naar U ons leerde
En dat we de zon leerden zegenen die ons verwarmt
Wanneer U ons geen regen zendt

Daag’lijks brood, geef ons daag’lijks brood
Geef gezondheid, bewaar ons voor de nood
Vul onze bekers, vult U ze weer, vannacht
Blijf bij ons, geeft Uzelf ons vuur
In onze huizen, ja van uur tot uur
Laat ons veilig rusten, ver van het gevaar, dit keer
Misschien ook niet, niet vandaag
Misschien voorziet U wel anderszins
En als dat zo is…

(Chorus)
Loven we U
Met een dankbaar hart
Omdat we leerden uitzien naar wie U bent
Omdat een sterrenhemel mooier is wanneer, een dak 
ontbreekt
Zelfs wanneer we het brood nooit smaken

Oh, de schisma’s niet zelden prijkend
Tussen wat we wensen en werkelijk behoeven
Geeft U ons vrede Heer, geef ons vrede weer
Beroer onze harten om te ontdekken waar
De waarheid zich verborgen houdt
Misschien ook niet, niet vandaag
Misschien voorziet U wel anderszins
En als dat zo is…

(Chorus)
Loven we U
Met een dankbaar hart
Omdat we U hebben geleerd te vertrouwen
Omdat we gezegend zijn met meer dan we hadden durven 
dromen
In overvloed of in nood
Maar stel dat U ons geen vrede schenkt…
Och, schenk dat toch, o Heer…

Vertaling: Gerard Strijbos
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Romeinen 5:11-17

12 Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo is de 
dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd. 13 Er was al zonde in de 
wereld voordat de wet er was; alleen, zonder wet wordt er van de zonde geen rekening 
bijgehouden. 14 Toch heerste de dood in de tijd van Adam tot Mozes over alle mensen, ook al 
begingen ze met hun zonden niet dezelfde overtreding als Adam. Nu is Adam de 
voorafbeelding van hem die komen zou. 15 Maar de genade gaat zijn overtreding verre te 
boven. Door de overtreding van één mens moesten alle mensen sterven, maar de genade die 
God aan alle mensen schenkt door die ene mens, Jezus Christus, is veel overvloediger. 16 Dit 
geschenk gaat het gevolg van de zonde van één mens verre te boven, want die ene 
overtreding heeft tot veroordeling geleid, maar de genade die na talloze overtredingen 
geschonken werd, heeft tot vrijspraak geleid. 17 Als de dood heeft geheerst door de 
overtreding van één mens, is het des te zekerder dat allen die de genade en de vrijspraak in 
zo’n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven, dankzij die ene mens, 
Jezus Christus. 

Preek
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Opw 832 – Jezus Overwinnaar

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.
Want U bevrijdt en geeft leven.
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem.
Alles buigt voor Koning Jezus.

U bent de held die voor ons strijdt.
U baant de weg van overwinning.
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!

De duisternis licht op door U.
De duivel is door U verslagen.
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diepst ontzag.
De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel weten Wie er regeert:
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.

Onze Vader

Zegen


