Zondag 13-11-2022
22e zondag na Trinitatis

Weekbrief
Ochtenddienst 09.30 uur
Ds. E.M. de Jong
“Aan tafel”
Viering avondmaal
Youth Event 18.30 uur
Mark Koole
“Religie en relatie”

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: Ben Scholten
Musicus: Ineke van Erkelens

Avonddienst
Kerkenraadslid: Ben Scholten
Musicus: YE-band

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: NLB 868:1,2
Votum en groet
Zingen: NLB 280:1,2,5,6
Inleiding op de dienst
Kinderlied:* HH 455
Woorden van het Licht
Morgengebed
Zingen: OPW 797
Schriftlezing: Genesis 18:1-8
Lukas 15:1-2 (NBV)
Zingen: NLB 975:1,4
Verkondiging
Zingen: OPW 281
Viering avondmaal
Inleiding
Zingen: NLB 388:1,4,5
Delen van brood en wijn
Zingen: PS 68:10
Dankgebed en voorbeden
Slotzang: NLB 425
Zegen
Muziek na de dienst
Collecte** (bij de uitgang)

Inleidende muziek
Zingen: YE 113 / OPW 846
Welkom en gebed
Zingen: YE 017 / OPW 794
Zingen: YE 069 / OPW 804
Preek
Zingen: YE 112
Zingen: YE 019
Gebed
Zingen: YE 170 / OPW 684
Afsluiting en zegen
Collecte** (bij de uitgang)

*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.
“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 13 november
09.30 uur Ds. E.M. de Jong
Viering Avondmaal
18.30 uur Youth Event
Maandag 14 november
13.00 uur Gebedsgroep
Dinsdag 15 november
09.00 uur Open kerk
19.30 uur Gospelkoor

Woensdag 16 november
Donderdag 17 november
Vrijdag 18 november
19.00 uur Activiteit jeugd
Zaterdag 19 november
Zondag 20 november
09.30 uur Ds. A. vd Maas
18.30 uur Ds. J. Smink

Gebed gevraagd voor:

Pastoraat = Omzien naar elkaar. Een eindje met je meelopen op je weg van zorg;
voor en met je bidden. Om zo ondersteuning te geven, waar het nodig is en waar het
kan. Deze taak doen we ook als gemeente. Naast de groeigroepen is er is ook een
team van pastorale medewerkers in de gemeente aangesteld. Zij willen er voor u
zijn bij vreugde en verdriet, of zorgen. Laat ons weten als u behoefte heeft aan
pastorale zorg. Dan kunnen we u tot steun zijn! Met elkaar in vertrouwen op weg
met de Heer. Anneke Akershoek, taakgroep pastoraat, 0622097622 mail:
pastoraat@doopsgezindouddorp.nl Annelies van Hoven, namens de kerkenraad
Vandaag 13-11 - Zondagochtend preekt ds. Edwin de Jong, predikant in de
Hervormde Gemeente van Simonshaven-Biert.
Actie Schoenendoos - De actie gaat weer van start. Vele kinderen krijgen een flyer
mee van school. U kunt ook meedoen, als u geen kinderen meer op school hebt. De
folders liggen in de hal. Neem gerust mee en vul een doos. De kinderen zullen u
dankbaar zijn. De uiterste inleverdatum is zondag 20 november. Doet u ook mee?
Dank namens de kinderen. Mocht u geen schoenendoos hebben, dan staan er lege
dozen bij de folders om mee te nemen en gevuld en versierd terug te brengen.
BEDANKT! - Graag willen we iedereen bedanken die via kaarten, app-jes,
telefoontjes, mail etc. met ons heeft meegeleefd en meegebeden tijdens de
afgelopen periode. Het heeft ons echt bijzonder goed gedaan; we mochten, ondanks
de fysieke afstand, een fijne band ervaren. Wat zijn we gezegend dat we een/deze
meelevende gemeente rondom ons mogen weten. De chemo kuren zijn met een
goed resultaat afgerond en nu volgen voor onbepaalde tijd onderhoudskuren.
Nogmaals allemaal hartelijk dank. Corrie & Henk Verweij
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Kerstpakkettenactie - Ook dit jaar vragen wij u om te delen met
mensen rondom ons, die een steuntje in de rug kunnen
gebruiken. Dit kunt u doen door uiterlijk 14 december een gift
over te maken onder vermelding van “Kerstpakkettenactie”. Het
IBAN nummer is NL 13 RABO 035 12 64 272 ten name van
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp. Het is niet mogelijk om
boodschappen en geschenken in de kerk neer te zetten voor
deze actie. U kunt ervan overtuigd zijn dat de ingezamelde gaven met zorg, liefde en
aandacht – in de vorm van boodschappenpakketten – worden verdeeld. Mogen we
op uw bijdrage rekenen? Alvast hartelijk dank!
Collecten bijzondere doelen oktober
2 oktober voor Stichting Vrienden van Tent of Nations Nederland: € 207,50
9 oktober voor ons zendingsproject Children of Peace: € 182,67
23 oktober voor International Justice Mission: € 449,35
Vanuit de FC - Helpt u mee het werk in de gemeente voort te zetten? De
collectegelden en giften zijn essentieel om het werk van onze gemeente door te
laten gaan. Mogen we op u rekenen? U kunt dit doen door uw bijdrage over te
maken naar NL 13 RABO 035 12 64 272 ten name van Doopsgezinde Gemeente
Ouddorp, contant bij de uitgang óf via de GIVT-app. Hartelijk dank!
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Ochtenddienst
NLB 868:1
Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Kom allen saam,
psalmzing de heilige naam,
loof al wat ademt de Here.
NLB 868:2
Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.
NLB 280:1
De vreugde voert ons naar dit huis
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.
NLB 280:2
Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,
NLB 280:5
Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.
NLB 280:6
Vervul ons met een nieuw verstaan
van ’t woord, waarin Gij spreekt
en reik ons zelf als leeftocht aan
het brood, dat Gij ons breekt.
HH 455
Zit je in het donker? Jezus zal er zijn.
Is je hart vol zonde? Jezus maakt het rein.
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Refrein:
Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn,
voor de Heer iets te wonderlijk zijn?
Kijk je weer zo somber? Jezus maakt je blij.
Zit je vastgebonden? Jezus maakt je vrij. (Refrein)
Dan wordt alles anders, kan je zoveel meer.
Kijk eens wat je aandurft samen met de Heer! (Refrein)
OPW 797
U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
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Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!.....>>>(laag)
Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!.....>>>(hoog)
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
NLB 975:1
Jezus roept hier mensen samen
die in woord, gebed en lied
Gods aanwezigheid beamen,
geen belofte gaat teniet.
Prijs nu God, die goed en trouw is,
prijs de Zoon, die mensen kent,
prijs de Geest die als de Trooster
zich naar ons heeft toegewend.
NLB 975:4
Jezus roept ons tot zijn tafel,
breed en wereldwijd gedekt,
waar de kerk bezit haar aardse
hemelse ontmoetingsplek.
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam,
deel het lied van liefde weer,
deel het feest voor heilige zondaars,
wees te gast bij God de Heer.
OPW 281
Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn kracht, mijn schild.
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Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
NLB 388:1
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor ieder van ons schoon water en brood,
een veilige plek, een plaats om te schuilen,
een plaats in Gods licht als tafelgenoot.
Refrein
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen recht en geluk!
NLB 388:4
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving,
genadig begin van goddelijk recht. (Refrein)
NLB 388:5
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,
een plaats om te zijn, een plaats om te worden
getuige van Hem, een levend bewijs. (Refrein)
NLB 425
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven,
om wie met ons leven
uw zegen te brengen
die vrucht dragen zal.
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Youth Event
YE 113 / OPW 846
U bent een Vader die zingt en juicht over ons.
Uw ogen vol trots en trouw zijn op ons.
Nog voor ons bestaan,
ging Uw hart naar ons uit
en Uw liefde
laat ons nooit meer los.
U bent een Vader die zingt en juicht over ons.
U bent een Vader die zingt en juicht over ons.
Uw ogen vol trots en trouw zijn op ons.
Nog voor ons bestaan,
ging Uw hart naar ons uit
en Uw liefde
laat ons nooit meer los.
U bent een Vader die zingt en juicht over ons.
Abba, onze Vader.
Abba, wij zijn van U.
U bent een Vader die zingt en juicht over ons.
U neemt ons bij de hand en danst met ons.
Niets in ons bestaan,
zal U ooit ontgaan,
want Uw liefde laat ons nooit meer los.
U bent een Vader die zingt en juicht over ons.
Abba, onze Vader.
Abba, wij zijn van U.
Abba, onze Vader.
Abba, wij zijn van U.
U vond ons verloren
in slavernij.
Uw liefde greep in
en U kocht ons vrij.
Met alles wat in ons is, roepen wij nu: “Abba”.
Dichtbij Uw hart,
terug van weggeweest.
Komen wij thuis
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bij Uw welkomstfeest.
Met alles wat in ons is, roepen wij nu: “Abba”.
Bridge:
Bij U verdwijnt
onze onzekerheid.
En vinden wij onze identiteit.
Met alles wat in ons is, roepen wij nu: “Abba”.
Nu zijn wij van U
en U bent van ons.
En dat staat vast,
wat ons ook overkomt.
Met alles wat in ons is, roepen wij nu: “Abba”.
Abba, onze Vader.
Abba, wij zijn van U.
Abba, onze Vader.
Abba, wij zijn van U.
Abba, onze Vader.
Abba, wij zijn van U.
YE 017 / OPW 794
You unravel me with a melody.
You surround me with a song

Ik hoor een melodie als een symfonie.
U omringt mij met uw lied.

of deliverance from my enemies,
‘till all my fears are gone.

U bevrijdde mij van mijn vijanden
en neemt mijn angsten weg.

I’m no longer a slave to fear.
I am a child of God.

Ik ben niet langer een slaaf van angst.
Ik ben een kind van God.

I’m no longer a slave to fear.
I am a child of God.

Ik ben niet langer een slaaf van angst.
Ik ben een kind van God.

From my mother’s womb,
You have chosen me.
Love has called my name.

U hebt mij gezien
in mijn moeders schoot.
Liefde riep mijn naam.

I’ve been born again, into Your family.
Your blood flows through my veins.

Nu ben ik uw kind, een deel van uw gezin,
uw hart klopt in mijn hart.
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I’m no longer a slave to fear.
I am a child of God.

Ik ben niet langer een slaaf van angst.
Ik ben een kind van God.

I’m no longer a slave to fear.
I am a child of God.

Ik ben niet langer een slaaf van angst.
Ik ben een kind van God.

I’m no longer a slave to fear.
I am a child of God.

Ik ben niet langer een slaaf van angst.
Ik ben een kind van God.

I’m no longer a slave to fear.
I am a child of God.

Ik ben niet langer een slaaf van angst.
Ik ben een kind van God.

I’m no longer a slave to fear.
I am a child of God.

Ik ben niet langer een slaaf van angst.
Ik ben een kind van God.

I’m no longer a slave to fear.
I am a child of God.

Ik ben niet langer een slaaf van angst.
Ik ben een kind van God.

Ooooh. Ooooh.
Ooooh. Ooooh.
Ooooh. Ooooh.
Ooooh. Ooooh.
You split the sea so
I could walk right through it.
My fears were drowned in perfect love.
You rescued me
so I could stand and sing:
I am a child of God.

U splitste de zee
zodat ik er doorheen kon.
U gaf mijn voeten vaste grond.

U redde mij,
nu sta ik hier en zing:
Ik ben een kind van God.

You split the sea so
U splitste de zee
I could walk right through it.
zodat ik er doorheen kon.
My fears were drowned in perfect love. U gaf mijn voeten vaste grond.
You rescued me
U redde mij,
so I could stand and sing:
nu sta ik hier en zing:
I am a child of God.
I am a child of God.
I am a child of God.

Ik ben een kind van God.
Ik ben een kind van God.
Ik ben een kind van God.

Ooooh. Ooooh.
Ooooh. Ooooh.
Ooooh. Ooooh. Ooooh. Ooooh.
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I’m no longer a slave to fear.
I am a child of God.

Ik ben niet langer een slaaf van angst.
Ik ben een kind van God.

I’m no longer a slave to fear.
I am a child of God.

Ik ben niet langer een slaaf van angst.
Ik ben een kind van God.

I’m no longer a slave to fear.
I am a child of God.

Ik ben niet langer een slaaf van angst.
Ik ben een kind van God.

I’m no longer a slave to fear.
I am a child of God.

Ik ben niet langer een slaaf van angst.
Ik ben een kind van God.

YE 008 / OPW 623
Laat het huis gevuld zijn
met wierrook van aanbidding.
Laat het huis gevuld zijn
met de wolk van Mijn Geest.
Laat het huis gevuld zijn met het brood van eeuwig leven.
Laat het huis gevuld zijn
met Mijn Geur.
Want ik wil komen
met Mijn Geest
en doorwaaien heel het huis.
Ik wil het maken tot
een tempel waar Ik woon.
Laat Mijn leven in je zijn,
Ik maak je heilig, puur en rein.
Laat het levend water stromen door je heen.
Laat het huis bekleed zijn
met kleden van fijn linnen.
Laat het huis bekleed zijn
met gerechtigheid en trouw.
Laat het huis gekleurd zijn door het bloed van Uw zoon Jezus.
Laat het huis gereinigd zijn en schoon.
Want U wilt komen met Uw Geest
en doorwaaien heel het huis.
U wilt het maken tot een tempel waar U woont.
Laat Uw leven in ons zijn.
Maak ons heilig, puur en rein.
Laat het levend water stromen door ons heen.
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Heer wij roepen tot U:
Kom opnieuw met Uw vuur.
Wij verlangen naar echtheid;
bewerk het diep in ons hart.
Heer, wees welkom met Uw Geest
en doorwaai nu heel het huis.
Kom het maken tot een tempel waar U woont.
Laat Uw leven in ons zijn,
maak ons heilig, puur en rein.
Laat het levend water stromen door ons heen.
Heer, wees welkom met Uw Geest
en doorwaai nu heel het huis.
Kom het maken tot een tempel waar U woont.
Laat Uw leven in ons zijn,
maak ons heilig, puur en rein.
Laat het levend water stromen door ons heen.
YE 069 / OPW 804
I’ve heard a thousand stories
of what they think You’re like.
But I’ve heard the tender whisper
of love in the dead of night.
You tell me that You’re pleased
and that I’m never alone.

heb ik de tere fluistering van liefde gehoord.
U zegt me dat U blij met mij bent,
en dat ik nooit alleen ben.

You’re a good, good Father.
It’s who You are.
It’s who I am, it’s who I am.
I’ve seen many searching
for answers far and wide.
But I know we’re all searching

Ik heb duizenden verhalen gehoord
over hoe mensen denken dat U bent.
Maar in het diepst van de nacht

It’s who You are, it’s who You are.
And I’m loved by You.
It’s who I am.
Ik zie zoveel mensen
overal naar antwoorden zoeken.
Maar ik weet dat we allemaal op zoek zijn

for answers only You provide.
‘Cause You know just what we need
before we say a word.

naar antwoorden die alleen U kunt geven.
Want U weet precies wat we nodig hebben,
nog voor we een woord zeggen.

You’re a good, good Father.
U bent een goede, goede Vader.
It’s who You are, it’s who You are.Dat bent U, dat bent U.
It’s who You are.
Dat bent U.
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And I’m loved by You.
It’s who I am, it’s who I am.
It’s who I am.

En ik ben door U geliefd.
Dat ben ik, dat ben ik.
Dat ben ik.

You’re a good, good Father.
U bent een goede, goede Vader.
It’s who You are, it’s who You are.Dat bent U, dat bent U.
It’s who You are.
Dat bent U.
And I’m loved by You.
It’s who I am, it’s who I am.
It’s who I am.

En ik ben door U geliefd.
Dat ben ik, dat ben ik.
Dat ben ik.

You are perfect in all of Your ways.
Al uw wegen zijn volmaakt.
You are perfect in all of Your ways.
Al uw wegen zijn volmaakt.
You are perfect in all of Your ways, to us. Al uw wegen met ons zijn volmaakt.
You are perfect in all of Your ways.
Al uw wegen zijn volmaakt.
You are perfect in all of Your ways.
Al uw wegen zijn volmaakt.
You are perfect in all of Your ways, to us. Al uw wegen met ons zijn volmaakt.
Love so undeniable,
I, I can hardly speak.
Peace so unexplainable,
I, I can hardly think.

Uw liefde is zo onmiskenbaar;
ik kan bijna niet praten.
Uw vrede is zo onverklaarbaar;
ik kan bijna niet denken.

As You call me deeper still.
As You call me deeper still.

Als U me roept om nog dieper te gaan
Als U me roept om nog dieper te gaan

As You call me deeper still
into love, love, love.

Als U me roept om nog dieper te gaan,
dieper in liefde, liefde, liefde

You’re a good, good Father.
U bent een goede, goede Vader.
It’s who You are, it’s who You are.Dat bent U, dat bent U.
It’s who You are.
Dat bent U.
And I’m loved by You.
En ik ben door U geliefd.
It’s who I am, it’s who I am.
Dat ben ik, dat ben ik.
It’s who I am.
Dat ben ik.
You’re a good, good Father.
U bent een goede, goede Vader.
It’s who You are, it’s who You are.Dat bent U, dat bent U.
It’s who You are.
Dat bent U.
And I’m loved by You.
En ik ben door U geliefd.
It’s who I am, it’s who I am.
Dat ben ik, dat ben ik.
It’s who I am.
Dat ben ik.
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YE 112
U bent niet bang voor mijn vragen
Mijn twijfel schrikt U niet af
U deinst niet terug
bij het zien van mijn falen
Daar in mijn zwakte
zie ik Uw kracht
U bent niet verrast als ik struikel
Niet boos of teleurgesteld
U tilt mij op en U toont mij Uw goedheid
Daar in Uw armen
vind ik herstel
U strekt Zich uit naar mij
Wat ik ook doe of voel
Er is geen afstand
tussen U en mij
Er is geen schaduw van
Omkeer bij U te zien
Er is geen afstand
tussen U en mij
U heet mij altijd weer welkom
U schudt het stof van mij af
Ik zie compassie en trots in Uw ogen
Ik kom tot leven
bij het zien van Uw lach
Niet langer gebukt onder schaamte
U heeft mij vrijgemaakt
Nu ga ik staan op Uw woord en beloften
U bent een Vader
die mij nooit verlaat
U strekt Zich uit naar mij
Wat ik ook doe of voel
Er is geen afstand
tussen U en mij
Er is geen schaduw van
Omkeer bij U te zien
Er is geen afstand
tussen U en mij
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Dit is waar ik hoor te zijn
Ik dichtbij U, U dichtbij mij
Ik wil nu niets anders meer
Ik geef mij over
Dit is waar ik hoor te zijn
Ik dichtbij U, U dichtbij mij
Ik wil nu niets anders meer
Ik geef mij over
Dit is waar ik hoor te zijn
Ik dichtbij U, U dichtbij mij
Ik wil nu niets anders meer
Ik geef mij over
Dit is waar ik hoor te zijn
Ik dichtbij U, U dichtbij mij
Ik wil nu niets anders meer
Ik geef mijzelf
U strekt Zich uit naar mij
Wat ik ook doe of voel
Er is geen afstand
tussen U en mij
Er is geen schaduw van
Omkeer bij U te zien
Er is geen afstand
U strekt Zich uit naar mij
Wat ik ook doe of voel
Er is geen afstand
tussen U en mij
Er is geen schaduw van
Omkeer bij U te zien
Er is geen afstand
tussen U en mij
YE 019
My hope is built
Mijn hoop is gebouwd
on nothing less,
op niets minder,
than Jesus' blood and righteousness.
dan het bloed en de gerechtigheid van Jezus.
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I dare not trust the sweetest frame,
Ik durf op niets anders te vertrouwen,
but wholly trust
maar vertrouw volledig
in Jesus' name.
op Jezus naam.
My hope is built
Mijn hoop is gebouwd
on nothing less,
op niets minder,
than Jesus' blood and righteousness
dan het bloed en de gerechtigheid van Jezus.
I dare not trust the sweetest frame,
Ik durf op niets anders te vertrouwen,
but wholly trust
maar vertrouw volledig
in Jesus' name.
op Jezus naam.
Christ alone. Cornerstone.
Weak made strong
in the Savior's love.

Christus alleen. De Hoeksteen.
Zwak gemaakt, maar sterk
in de liefde van de Heiland.

Through the storm,
He is Lord.
Lord of all.

Door de storm,
Is Hij de Heer.
Heer van iedereen.

When darkness seems
to hide His face,
I rest on His
unchanging grace.

Wanneer de duisternis
Zijn gezicht lijkt te verbergen,
Zal ik rusten in Zijn
onveranderlijke genade.

In every high and stormy gale,
My anchor holds within the veil.
↑ My anchor holds within the veil.

In elke hevige storm,
Ben ik verankerd in Hem
Ben ik verankerd in Hem

↑ Christ alone. Cornerstone.
Weak made strong

Christus alleen. De Hoeksteen.
Zwak gemaakt, maar sterk

in the Savior's love.
Through the storm,
He is Lord.
Lord of all.

in de liefde van de Heiland.
in de liefde van de Heiland.
Is Hij de Heer.
Heer van iedereen.

↑ Christ alone. Cornerstone.
Weak made strong
in the Savior's love.

Christus alleen. De Hoeksteen.
Zwak gemaakt, maar sterk
in de liefde van de Heiland.

Through the storm,
He is Lord.
Lord of all.

in de liefde van de Heiland.
Is Hij de Heer.
Heer van iedereen.
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↑Christ alone. Cornerstone.
Weak made strong
in the Savior's love.

Christus alleen. De Hoeksteen.
Zwak gemaakt, maar sterk
in de liefde van de Heiland.

Through the storm,
He is Lord.
Lord of all.

in de liefde van de Heiland.
Is Hij de Heer.
Heer van iedereen.

When He shall come
with trumpet sound,
Oh, may I then
in Him be found.

Wanneer Hij komen zal
met trompetgeschal,
Oh, mag ik dan.
in Hem gevonden worden

Dressed in His righteousness alone.
Faultless stand
before the throne.

Alleen bekleed met Zijn gerechtigheid.
Onberispelijk staand
voor Zijn troon.

YE 170 / OPW 684
Uw majesteit is onaantastbaar,
niemand is aan U gelijk.
Onvolprezen, zonder weerga,
Koning van het hemelrijk.
Oorverdovend als de donder,
helder als een bliksemschicht.
Oogverblindend is de luister
van Uw heilig aangezicht.
Toch bent U niet onbereikbaar;
door Uw Geest woont U in mij.
U bent alomtegenwoordig:
overal altijd nabij.
U bent adembenemend, eindeloos mooi,
overstijgt wat een mens
ooit heeft gezien, gehoord, bedacht.
U bent meer dan bijzonder, buitengewoon.
Niets is vergelijkbaar
met Uw majesteit en pracht.
Uw werken zijn verbazingwekkend,
schoonheid die de schepping vult.
Onuitspreek'lijk is de grootsheid
waarmee U zich heeft omhuld.
Ondoorgrond'lijk zijn Uw wegen,
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onvoorstelbaar is Uw macht.
Uw gedachten zijn ongrijpbaar,
ontzagwekkend is Uw kracht.
Toch bent U niet onbereikbaar;
door Uw Geest woont U in mij.
U bent alomtegenwoordig:
overal altijd nabij.
U bent adembenemend, eindeloos mooi,
overstijgt wat een mens
ooit heeft gezien, gehoord, bedacht.
U bent meer dan bijzonder, buitengewoon.
Niets is vergelijkbaar
met Uw majesteit en pracht.
Uw wijsheid is onovertroffen
en uw Woord zal nooit vergaan.
Uw rechtvaardigheid onwrikbaar,
eeuwig blijft Uw trouw bestaan.
Onweerstaanbaar is uw liefde,
Uw genade ongekend.
Here, U bent onbeschrijflijk,
want U bent wie U bent.
U bent adembenemend, eindeloos mooi,
overstijgt wat een mens
ooit heeft gezien, gehoord, bedacht.
U bent meer dan bijzonder, buitengewoon.
Niets is vergelijkbaar
met Uw majesteit en pracht.
U bent adembenemend, eindeloos mooi,
overstijgt wat een mens
ooit heeft gezien, gehoord, bedacht.
U bent meer dan bijzonder, buitengewoon.
Niets is vergelijkbaar
met Uw majesteit en pracht.
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