Zondag 15-05-2022
Cantate

Weekbrief
Ochtenddienst 09.30 uur
Ds. Chr. Duhoux-Rueb
Youth Event 18.30 uur
Wilfred Kols
“Een onverwacht moment”

Alle diensten worden uitgezonden via SLOGO
(RTV SLOGO – 105.6 FM / Kabel 105.9 FM)
of kunnen online gevolgd worden via ons YouTube kanaal.
klik hier om live mee te kijken

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
Dorpstienden 3 | 3253 AS Ouddorp | www.doopsgezindouddorp.nl

Orde van dienst
Indien mogelijk zingen we het aanvangslied staande en nemen plaats na votum en groet
Ochtenddienst
Kerkenraadslid: Hans van Dam
Musicus: Ineke van Erkelens

Youth Event
Kerkenraadslid: Hans van Dam
Musicus: Youth Event band

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangspsalm: PS 145:1,4,6
Votum en groet
Zingen: NLB 212:1,2,3,4,5
Introïtustekst: PS 145:1-12
Kinderlied:* HH340
Morgengebed
Zingen: NLB 274
Schriftlezing: Deuteronomium 6:1-9
Zingen: NLB 650:1,2,3,4,7
Schriftlezing: Johannes 13:31-35
Zingen: NLB 528
Verkondiging
Zingen: OPW 167
Dankgebed en voorbeden
Collecte**
Zingen: NLB 542
Zegen
Uitleidende muziek

Zingen: YE 001
Welkom en gebed
Zingen: YE 166
Video van één van de jongeren
(Rosanne)
Zingen: YE 022
Zingen: YE 159
Bidden voor de spreker
Preek
Zingen: YE 054
Gebed
Collecte**
Zingen: YE 158
Zingen: YE 090
Afsluiting en zegen

*Na het zingen van het kinderlied gaan de kinderen
van 4-12 jaar naar hun eigen kinderdienst.
**Digitale collecte:
U kunt uw offeranden overmaken naar rekeningnummer:
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp,
NL 13 RABO 035 12 64 272 o.v.v. collectegelden.
Of scan de QR-code hiernaast.
De tweede collecte in de ochtenddienst is bestemd voor stichting Open Doors.
Wanneer u wilt geven aan de bijzondere collecte van de ochtenddienst
middels de QR-code, kiest u voor ‘’collecte 2’’
“Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien
en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.”
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Agenda
Zondag 15 mei
09.30 uur Ds. S. Overduin
18.30 uur Youth Event
Maandag 16 mei
13.00 uur Gebedsgroep
Dinsdag 17 mei
09.00 uur Open kerk
19.30 uur Gospelkoor
Woensdag 18 mei

14.30 uur Excursie broodmuseum
Donderdag 19 mei
15.00 uur 55+ middag
Uitgaansmiddag
Vrijdag 20 mei
Zaterdag 21 mei
Zondag 22 mei
09.30 uur Dhr. A. Voogt
18.30 uur Ds. D. Smink jr.

Gebed gevraagd voor:
Jarig 19-05 - Zr. C.C. van der Linde - Oele,
Pastoraat - De bedoeling van het pastoraat is dat we omzien naar elkaar. Dit is een
taak van de hele gemeente en mede voor een aantal gemeenteleden die deze taak
specifiek op zich hebben genomen. Om te weten hoe het gaat, hebben we ook nodig
dat we worden geïnformeerd. Zodat we werkelijk er kunnen zijn. Pastoraat hoort niet
bij de taken van de kerkenraad, al zijn ze wel eindverantwoordelijk! We hopen velen
van u vanuit het pastoraat te ontmoeten, in de gemeente, thuis of aan de telefoon.
We hopen dat u ons belt of mailt als u behoefte heeft aan een bezoekje. Schroom niet.
Mocht er behoefte zijn aan het bezoek van een dominee, dan kunt u dit ook melden.
U kunt mailen naar pastoraat@doopsgezindegemeente.nl Of bel met de coordinator
pastoraat, Anneke Akershoek 06 220 976 22
Weekbrief - Heeft u informatie voor in de weekbrief? Doorgeven kan tot en met
woensdag. Dit kunt u mailen naar weekbrief@doopsgezindouddorp.nl. Afhankelijk
van ruimte wordt uw stukje geplaatst of indien mogelijk ingekort.
Zomerfair - Voor de Zomerfair op zaterdag 18 juni zijn we weer op zoek naar
spulletjes om te verkopen. Heeft u nog schone, bruikbare spullen? We zijn m.n. op
zoek naar boeken, kleding, elektra en speelgoed. Geen meubels of servies. U kunt
dit op de volgende data inleveren in de kerk (via de ingang van het kinderwerk): vr
20 mei (19-20u), za 21 mei (10-11u), vr 3 juni (19-20u), za 4 juni (10-11u), wij
kunnen dan gelijk de spullen sorteren en opbergen. Verder zijn we nog op zoek naar
hulp op zaterdag 18 juni. Het is een leuke manier om de kerk te helpen en elkaar
weer eens te zien en spreken. U kunt iemand van de activiteitencommissie
aanspreken of mailen naar: activiteitencommissie@doopsgezindouddorp.nl
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Excursie naar het brood museum van de ﬁrma Zeelandia in Zierikzee - “Om den
broode”. Georganiseerd vanuit de Jubileum werkgroep 400 jaar DG Ouddorp.
Wanneer: Woensdagmiddag 18 mei. Vertrektijd: 13.30 uur vanuit de kerk. Of op
eigen gelegenheid. Waar: Witte Eyestraat, zonder straat nummer het gebouw wijst
vanzelf, te Zierikzee. Parkeren kan gratis op P4 aan de buitenzijde van de stad
Zierikzee. De toegang is gratis. We worden om 14.30 uur ontvangen met kofﬁe/
thee en iets lekkers. Daarna een rondleiding door het museum en we sluiten af met
kofﬁe/thee. Het geheel duurt ongeveer tot 16.00 uur. Gaat u/ga jij ook mee? Voor
vragen kunt u terecht bij Rini Hameeteman of Annelies Snijders. In verband met het
maximaal aantal deelnemers van 40, is het belangrijk dat u zich opgeeft. Dit kan via
de lijst in de kerk, via de kerkwebsite of bellen met Annelies Snijders tel:
0187-601726.
Vandaag - In de ochtenddienst gaat voor Ds. Mevr. C. Duhoux-Rueb, zij is
doopsgezind predikante en voorzitter van de Ring Zuidwest Nederland.
Collecte ochtenddienst - Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden
vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen
die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de
organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. Meer informatie:
www.opendoors.nl
Ziekenzalving - Donderdag 12 mei heeft er een ziekenzalving plaats gevonden bij
Adriana Tieks-Hospers. Zij is klaar om naar haar Heer te gaan. De zalving is gedaan
door dominee Donselaar (van ‘Nieuw Rijsenburgh’) en Corrie Hoek en Ben Scholten
hebben in aanwezigheid van de naaste familie namens de Kerkenraad de liturgie van
dienst verzorgd.
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Ochtenddienst
PS 145:1
O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal,
ik wil uw naam verheffen boven al.
Van dag tot dag roem ik uw majesteit,
ik zegen U voor eeuwig en altijd.
Groot is de HEER, zijn grootheid zij geprezen,
groot is zijn naam, zijn ondoorgrondlijk wezen.
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden,
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade.
PS 145:4
Zij roemen in uw koningschap, o HEER,
zij stellen in uw heerlijkheid hun eer.
Al wie hen hoort zal weten wie Gij zijt:
een vorst, bekleed met macht en majesteit.
Uw heerschappij is over alle tijden,
ieder geslacht zal zich in U verblijden.
Die dreigen te bezwijken wilt Gij schragen
en Gij richt op, die zijn terneergeslagen.
PS 145:6
Al wie God vreest, verhoort en zegent Hij,
zijn redding is elk die Hem roept nabij.
Wie Hem bemint, is bij Hem welbehoed,
maar wie Hem haat, betaalt het met zijn bloed.
Ik zal vol vreugde zingen Hem ter ere,
mijn mond zal vol zijn van de lof des HEREN.
Laat al wat leeft Gods heilge naam belijden,
Hem zegenen tot aan het eind der tijden.
NLB 212:1
Laten wij zingend / deze dag beginnen!
Geven wij stem aan onze diepe vreugde
omdat wij dankbaar ons in God verheugen.
Zing Halleluja!
NLB 212:2
Hij, die het leven / aan ons heeft gegeven,
ons deze nacht omgaf met goede zorgen,
roept ons nu vrolijk naar een nieuwe morgen.
Zing Halleluja!
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NLB 212:3
Het is zijn zegen / dat wij ons bewegen,
dat hart en ziel van vreugde kunnen springen,
met lijf en leden wij hem dank toezingen.
Zing Halleluja!
NLB 212:4
Bron van het goede, / die ons zo behoedde,
blijf elke nacht en dag, zo lang wij leven,
ons met uw liefdevolle trouw omgeven.
Zing Halleluja!
NLB 212:5
Blijf ons geleiden, / ga aan onze zijde!
Al zal de hitte van de dag ons steken,
wij zijn voor altijd van uw liefde zeker.
Zing Halleluja
HH 340
Hij is de Rots waar ik op sta.
Hij is de Weg, waar ik op ga.
Refrein:
En ik zal voor Hem zingen,
voor Hem zingen, zolang ik leef.
In het begin was Hij het Woord.
Hij was bij God en het Woord was God. (Refrein)
Hij is het Licht dat altijd schijnt
van het begin tot aan het eind. (Refrein)
NLB 274:1
Wij komen hier ter ere van uw naam
rond de verhalen die geschreven staan,
wij schuilen weg als vogels in het riet
zoekend naar warmte, naar een ander lied.
NLB 274:2
Ontferm u God, kyrie eleïson,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder U raken wij de liefde kwijt.
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NLB 274:3
Wij zingen samen van uw gloria,
dank voor het leven, dank U voor elkaar,
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
leg zo uw glimlach over ons bestaan.
NLB 650:1
De aarde is vervuld van goedertierenheid,
van goddelijk geduld en goddelijk beleid.
NLB 650:2
Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood door heel het leven heen.
NLB 650:3
Zij daalt als vruchtbaar zaad tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat wie toeven in het graf.
NLB 650:4
Omdat zij niet vergeet wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed zal goede aarde zijn.
NLB 650:7
Al gij die God bemint en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind als psalmen in de nacht.
NLB 528:1
Omdat Hij niet ver wou zijn is de Heer gekomen.
Midden in wat mensen zijn heeft Hij willen wonen.
NLB 528:refrein
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
NLB 528:2
Overal nabij is Hij menselijk allerwegen.
Maar geen mens herkent Hem, Hij wordt gewoon verzwegen. (Refrein)
NLB 528:3
God van God en licht van licht, aller dingen hoeder,
heeft een menselijk gezicht, aller mensen broeder. (Refrein)
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NLB 528:4
Wil daarom elkander doen alle goeds geduldig.
Wees elkaar om zijnentwil niets dan liefde schuldig. (Refrein)
NLB 528:5
Wees verheugd, van zorgen vrij: God die wij aanbidden
is ons rakelings nabij, wonend in ons midden. (Refrein)
OPW 167
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.
't Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.
Prijst 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.
't Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer!
NLB 542:1
God roept de mens op weg te gaan, zijn leven is een reis:
‘Verlaat wat gij bezit en ga naar ‘t land dat Ik u wijs’.
NLB 542:2
Het volk van God was veertig jaar – een mensenleven lang op weg naar het beloofde land, het land van Kanaän.
NLB 542:3
Heer, geef ons moed en doe ons gaan
uw weg door de woestijn
en laat uw Zoon een laaiend vuur,
een nieuwe Mozes zijn.
NLB 542:4
Eer aan de Vader en de Zoon
en aan de heil’ge Geest,
God, die al voor de eerste mens
belofte zijt geweest.
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Youth Event
YE 001
Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw aanwezigheid.
Want alles is door U
en alles is tot U,
openbaar aan ons
Uw heerlijkheid.
Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw aanwezigheid.
Want alles is door U
en alles is tot U,
openbaar aan ons
Uw heerlijkheid.
Heilig, heilig,
heilig is de Heer.
Jezus is Koning,
breng hulde geef Hem eer.
Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw aanwezigheid.
Want alles is door U
en alles is tot U,
openbaar aan ons Uw heerlijkheid.
Heilig, heilig,
heilig is de Heer.
Jezus is Koning,
breng hulde geef Hem eer.
Heilig, heilig,
heilig is de Heer.
Jezus is Koning,
breng hulde geef Hem eer.
INSTRUMENTAAL (4 maten)
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Jezus is Koning,
breng hulde geef Hem eer.
Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw aanwezigheid.
Want alles is door U
en alles is tot U,
openbaar aan ons
Uw heerlijkheid.
↑ Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw aanwezigheid.
Want alles is door U
en alles is tot U,
openbaar aan ons
Uw heerlijkheid.
YE 166
Even though I walk
through the valley
of the shadow of death.
Your perfect love
is casting out fear.
And even when I'm caught in the middle
of the storms of this life.
I won't turn back.
I know You are near.
And I will fear no evil.
For my God is with me
And if my God is with me
Whom then shall I fear?
Whom then shall I fear?
Oh no, You never let go
Through the calm and through the storm.
Oh no, You never let go
In every high and every low
Oh no, You never let go
Lord, You never let go of me.
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And I can see a light
that is coming
for the heart that holds on
A glorious light
beyond all compare.
And there will be an end
to these troubles.
But until that day comes
We'll live to know
You here on the earth
And I will fear no evil.
For my God is with me
And if my God is with me
Whom then shall I fear?
Whom then shall I fear?
Oh no, You never let go
Through the calm and through the storm
Oh no, You never let go
In every high and every low
Oh no, You never let go
Lord, You never let go of me.
Yes, I can see a light
that is coming
for the heart that holds on
And there will be an end
to these troubles
But until that day comes
Still I will praise You,
still I will praise You
Yes, I can see a light
that is coming
for the heart that holds on
And there will be an end
to these troubles
But until that day comes
Still I will praise You,
still I will praise You
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Oh no, You never let go
Through the calm and through the storm
Oh no, You never let go
In every high and every low
Oh no, You never let go
Lord, You never let go of me
Oh no, You never let go
Through the calm and through the storm
Oh no, You never let go
In every high and every low
Oh no, You never let go
Lord, You never let go of me
Oh no, You never let go
Through the calm and through the storm
Oh no, You never let go
In every high and every low
Oh no, You never let go
Lord, You never let go of me
YE 022
Wij zijn het volk van God,
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.
Een leven lang te gast,
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.
Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.
Het is een zegetocht
van heiligen en twijfelaars bij elkaar.
Maar kijk, wij lopen nog,
wij lopen wat God heeft beloofd achterna.
Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.
God is voor ons, God is naast ons,
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen wat hierna komt,
want Hij laat ons nooit alleen.
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En nu wij zijn omringd
door zoveel helden die ons voor zijn gegaan,
nu geven wij niet op.
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan.
Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.
God is voor ons, God is naast ons,
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen wat hierna komt,
want Hij laat ons nooit alleen.
Houd vol, houd vol, Hij laat niet los.
Houd vol, houd vol, Hij laat niet los.
Houd vol, houd vol, Hij laat niet los.
Houd vol, houd vol, Hij laat niet los.
God is voor ons, God is naast ons,
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen wat hierna komt,
want Hij laat ons nooit alleen.
God is voor ons, God is naast ons,
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen wat hierna komt,
want Hij laat ons nooit alleen.
YE 159
I love You, Lord.
Oh, Your mercy never fails me.
All my days, I've been held in Your
hands.

Ik hou van U, Heer.
U genade faalt nooit
Al mijn dagen, houdt U mij vast in Uw
handen.

From the moment that I wake up
until I lay my head.
Oh, I will sing of the goodness of God.

Vanaf het moment dat ik wakker word
totdat ik mijn hoofd neerleg.
Zal ik zingen van de goedheid van God.

And all my life You have been faithful.
And all my life You have been so, so
good.

Heel mijn leven, bent U trouw geweest.
En heel mijn leven bent U zo, zo goed
geweest.

With every breath that I am able,
Oh, I will sing of the goodness of God.

Met elke adem die ik heb,
Zal ik zingen van de goedheid van God.
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I love Your voice.
You have led me through the fire,
and in darkest night.
You are close like no other.

Ik hou van Uw stem.
U heeft me door het vuur geleid,
en in de donkerste nacht.
Bent U dichterbij als geen ander

I've known You as a Father.
I've known You as a Friend.
And I have lived,
in the goodness of God.

Ik ken U als een Vader.
Ik ken U als een vriend.
En ik heb geleefd,
In de goedheid van God.

And all my life You have been faithful.
And all my life You have been so, so
good.

Heel mijn leven, bent U trouw geweest.
En heel mijn leven bent U zo, zo goed
geweest.

With every breath that I am able,
Oh, I will sing of the goodness of God.

Met elke adem die ik heb.
zal ik zingen van de goedheid van God.

'Cause Your goodness is running after,
it's running after me.
Your goodness is running after,
it's running after me.

Want Uw goodheid rent mij achterna.
het rent achter me aan.
Want Uw goodheid rent mij achterna,
het rent achter me aan.

With my life laid down,
I'm surrendered now.
I give You everything.

met mijn vastzittende leven.
Ik geef me nu over.
ik geef U alles.

'Cause Your goodness is running after,
it's running after me.

Want Uw goodheid rent mij achterna,
het rent achter mij aan.

'Cause Your goodness is running after,
it's running after me.
Your goodness is running after,
it's running after me.

Want Uw goodheid rent mij achterna.
het rent achter me aan.
Want Uw goodheid rent mij achterna,
het rent achter me aan.

With my life laid down,
I'm surrendered now.
I give You everything.

met mijn vastzittende leven.
Ik geef me nu over.
ik geef U alles.

'Cause Your goodness is running after,
it's running after me.

Want Uw goodheid rent mij achterna,
het rent achter mij aan.

And all my life You have been faithful.

En heel mijn leven, bent U trouw
geweest.
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And all my life You have been so, so

En heel mijn leven bent U zo, zo goed good
geweest.

With every breath that I am able,
Oh, I will sing of the goodness of God.

Met elke adem die ik heb,
zal ik zingen van de goedheid van God.

And all my life You have been faithful.

En heel mijn leven, bent U trouw
geweest.
En heel mijn leven bent U zo, zo goed good
geweest.

And all my life You have been so, so
With every breath that I am able,
Oh, I will sing of the goodness of God.

Met elke adem die ik heb,
zal ik zingen van de goedheid van God.

Oh, I'm gonna sing of the goodness of
God.

Ga ik zingen over de goedheid van God.

YE 54
Before I spoke a word
You were singing over me.
You have been so, so good to me.

Voordat ik kon praten
zong U al over mij.
U bent zo, zo ontzettend goed voor mij.

Before I took a breath,
You breathed Your life in me.
You have been so, so kind to me.

Voordat ik ademhaalde,
blies U Uw leven in mij
U bent zo, zo ontzettend lief voor mij.

Oh, the overwhelming, never-ending,
reckless love of God.

Oh, de overweldigende, oneindige,
roekeloze liefde van God.

Oh, it chases me down, fights 'til I'm
found,
leaves the ninety-nine.

Oh, het achtervolgt me, vecht tot ik ben
gevonden,
Laat de negenennegentig achter.

I couldn't earn it and I don't deserve it.
Still You give yourself away

Ik verdien het niet, en ik ben het niet
waard.
En toch geeft U zichzelf helemaal weg.

Oh, the overwhelming, never-ending,
reckless love of God.

Oh, de overweldigende, oneindige,
roekeloze liefde van God.

When I was your foe,
still Your love fought for me.

Toen ik Uw vijand was,
vocht Uw liefde nog voor mij.
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You have been so, so good to me.
When I felt no worth

U bent zo ontzettend goed voor mij
Toen ik mij waardeloos voelde,

You paid it all for me,
You have been so, so kind to me.

betaalde U alles voor mij.
U bent zo ontzettend lief voor mij

Oh, the overwhelming, never-ending,
reckless love of God.

Oh, de overweldigende, oneindige,
roekeloze liefde van God.

Oh, it chases me down, fights 'til I'm
found,
leaves the ninety-nine.

Oh, het achtervolgt me, vecht tot ik ben
gevonden,
Laat de negenennegentig achter.

I couldn't earn it and I don't deserve it.
Still You give yourself away

Ik verdien het niet, en ik ben het niet
waard.
En toch geeft U zichzelf helemaal weg.

Oh, the overwhelming, never-ending,
reckless love of God.

Oh, de overweldigende, oneindige,
roekeloze liefde van God.

There's no shadow
You won't light up,

Er is geen schaduw
die U niet zult verlichten,

Mountain You won't climb up
Coming after me.

geen berg die u niet zult beklimmen.
U komt achter mij aan.

There's no wall
You won't kick down,

Er is geen muur
die U niet zult afbreken

lie You won't tear down
oming after me.

geen leugen die U niet zult vernietigen.
U komt achter mij aan.

There's no shadow
You won't light up,

Er is geen schaduw
die U niet zult verlichten,

Mountain You won't climb up
Coming after me.

geen berg die u niet zult beklimmen.
U komt achter mij aan.

There's no wall
You won't kick down,

Er is geen muur
die U niet zult afbreken

lie You won't tear down
oming after me.

geen leugen die U niet zult vernietigen.
U komt achter mij aan.
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There's no shadow
You won't light up,

Er is geen schaduw
die U niet zult verlichten,

Mountain You won't climb up
Coming after me.

geen berg die u niet zult beklimmen.
U komt achter mij aan.

There's no wall
You won't kick down,

Er is geen muur
die U niet zult afbreken

lie You won't tear down
oming after me.

geen leugen die U niet zult vernietigen.
U komt achter mij aan.

Oh, the overwhelming, never-ending,
reckless love of God.

Oh, de overweldigende, oneindige,
roekeloze liefde van God.

Oh, it chases me down, fights 'til I'm
found,
leaves the ninety-nine.

Oh, het achtervolgt me, vecht tot ik ben
gevonden,
Laat de negenennegentig achter.

I couldn't earn it and I don't deserve it.
Still You give yourself away

Ik verdien het niet, en ik ben het niet
waard.
En toch geeft U zichzelf helemaal weg.

Oh, the overwhelming, never-ending,
reckless love of God.

Oh, de overweldigende, oneindige,
roekeloze liefde van God.

YE 158
Verse 1:
Er is maar één God
die zijn troon verliet.
Die uit liefde voor zijn schepping stierf.
Hij is de eerste en de laatste.
Verse 2:
Er is maar een mens
die zonder zonde was.
Die door te sterven ons het leven gaf.
Hij is de eerste en de laatste.
Pre-chorus:
Hij heeft de sleutels van de dood
van de vijand afgenomen
en Hij leeft voor eeuwig.
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Chorus:
Wie heeft de overwinning behaald?
Wie heeft voor onze vrijheid betaald?
Uw kerk zingt: Jezus U verdient alle glorie!
Verse 3:
Er is maar één naam
die altijd redding biedt.
Die wij voor altijd verhogen in ons lied:
De naam van Jezus, niemand anders!
Pre-chorus:
Hij heeft de sleutels van de dood
van de vijand afgenomen
en Hij leeft voor eeuwig.
Chorus:
Wie heeft de overwinning behaald?
Wie heeft voor onze vrijheid betaald?
Uw kerk zingt: Jezus, U verdient alle glorie!
Voor wie buigt heel de hemel zich neer?
Voor wie weerklinkt de eeuwige eer?
Uw kerk zingt: Jezus, U verdient alle glorie!
Bridge:
Jezus, U verdient
Jezus, U verdient
U alleen verdient alle glorie
Jezus, U verdient
Jezus, U verdient
U alleen verdient alle glorie
Bridge:
Jezus, U verdient
Jezus, U verdient
U alleen verdient alle glorie
Jezus, U verdient
Jezus, U verdient
U alleen verdient alle glorie

18

Chorus:
U heeft de overwinning behaald!
U heeft voor onze vrijheid betaald!
Uw kerk zingt: Jezus, U verdient alle glorie!
Voor U buigt heel de hemel zich neer.
Voor U weerklinkt de eeuwige eer.
Uw kerk zingt: Jezus, U verdient alle glorie!
Jezus, U verdient alle glorie!
Jezus, U verdient alle glorie!
YE 90
One day You'll make ev ‘rything new,
Jesus.
One day You will bind ev ‘ry wound.
The former things shall all pass away.

Op een dag zal U alles nieuw maken,
Jezus.
Op een dag zal U elke wond helen.

No more tears.

De vroegere dingen zullen allemaal
voorbijgaan.
Geen tranen meer.

One day You'll make sense of it all,
Jesus.
One day ev ‘ry question resolved.

Op een dag zullen we het allemaal
begrijpen, Jezus.
Op een dag is elke vraag beantwoord.

Ev ‘ry anxious thought left behind.
No more fear.

Elke beangstigende gedachte is voorbij.
Geen angst meer.

When we all get to heaven,
What a day of rejoicing that will be.

Als we allemaal in de hemel komen,
Wat een dag van vreugde zal dat zijn.

When we all see Jesus,
We'll sing and shout the victory.

Wanneer we allemaal Jezus zien,
Zullen we zingen een lied van
overwinning.

One day we will see face to face, Jesus.

Op een dag zullen we U zien van
aangezicht tot aangezicht, Jezus.
Is er een grotere vorm van genade?
En in een ogenblik zullen we veranderd
zijn op die dag.

Is there a greater vision of grace?
And in a moment we shall be changed
on that day.
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And one day we'll be free, free indeed,
Jesus.
One day all this struggle will cease.
And we will see Your glory revealed
on that day.

En op een dag zullen we vrij zijn, ja
inderdaad vrij, Jezus.
Op een dag zal deze strijd ophouden.
En zullen we zien dat Uw glorie onthuld
wordt.

When we all get to heaven,
What a day of rejoicing that will be.
When we all see Jesus,
We'll sing and shout the victory.

Als we allemaal in de hemel komen,
Wat een dag van vreugde zal dat zijn.
Wanneer we allemaal Jezus zien,
Zullen we zingen een lied van
overwinning.

When we all get to heaven,
What a day of rejoicing that will be.

Als we allemaal in de hemel komen,
Wat een dag van vreugde zal dat zijn.

When we all see Jesus,
We'll sing and shout the victory.

Wanneer we allemaal Jezus zien,
Zullen we zingen een lied van
overwinning.

INSTRUMENTAAL
One day we will see face to face, Jesus.
Is there a greater vision of grace?
And in a moment we shall be changed

Op een dag zullen we U zien van
aangezicht tot aangezicht, Jezus.
Is er een grotere vorm van genade?

In a moment we shall be changed
on that day.

En in een ogenblik zullen we veranderd
zijn.
En in een ogenblik zullen we veranderd
zijn.
En in een ogenblik zullen we veranderd
zijn, op die dag.

When we all get to heaven,
What a day of rejoicing that will be.

Als we allemaal in de hemel komen,
Wat een dag van vreugde zal dat zijn.

When we all see Jesus,
We'll sing and shout the victory.

Wanneer we allemaal Jezus zien,
Zullen we zingen een lied van
overwinning.
Zullen we zingen een lied van
overwinning.

In a moment we shall be changed

We'll sing and shout the victory.
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