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Jezus Is De Goede Herder

Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld

Jezus is de goede herder

Jezus Hij is overal

Jezus is de goede herder

Brengt mij veilig naar de stal

Als je 's avonds niet kunt slapen

Als je bang in 't donker bent

Denk dan eens al die schapen

Die de heer bij name kent

Jezus is de goede herder

Jezus hij is overal

Jezus is de goede herder

Brengt mij veilig naar de stal

En wanneer je soms alleen bent

En je hart is vol verdriet

Denk dan aan de goede herder

Hij vergeet Zijn schaapjes niet

Jezus is de goede herder

Jezus Hij is overal

Jezus is de goede herder

Brengt mij veilig naar de stal

Zingende Gezegend 234 (melodie ps21)

1 Ondergedompeld in de doop

zijn wij uit duizend vrezen

herboren en herrezen,

gedragen op de heilsrivier

die stromend door de tijd

uitmondt in eeuwigheid.

2 Wie in dit water ondergaat

zal nimmermeer verdrinken,

hoe diep hij moge zinken.

Al is dit aardse leven kort,

al dreigt dichtbij de dood

God draagt u in zijn schoot!

3 Die onze dood is doorgegaan

vraagt u om overgave:

wij zijn in Hem begraven,

maar in Hem ook weer opgestaan

om voor zijn aangezicht

te leven in het licht.

4 Rivier van Gods lankmoedigheid,

o bedding van genade,

wie zal uw stroom doorwaden?

Gij draagt ons op uw golven hoog,

o water warm en wijd

van Gods barmhartigheid!

Collectelied door Combo van Sela

Zegen voor de kinderen

God geeft leven, kwetsbaar leven

naar Zijn beeld gevormd.

Hij bedacht jou en Hij heeft je

toevertrouwd aan ons.

Hier in Gods gemeente

leggen wij op jou Zijn naam,

geven wij je terug aan Hem,

die jou heeft doen bestaan.

In het volste Godsvertrouwen

zegenen wij jou.

Hij zal met je meegaan

alle dagen; Hij is trouw.

Opwekking 354: Glorie aan God

Glorie aan God. 4x

Lof zij de Heer,

Hem komt toe alle eer.

Hij’s het Lam dat regeert

tot in eeuwigheid.

Zijn woord is macht,

heeft ons vrijheid gebracht.

Wij aanbidden,

wij knielen voor Jezus.

Groot is zijn troon,

eeuwig zijn kroon.

Overwinnaar zal Hij zijn,

over zonde, dood en pijn.

Heel het rijk der duisternis,

weet wie Jezus Christus is:

Hij is de hoogste Heer!



Glorie aan God. 4x

Kondigt het aan,

door de kracht van zijn naam:

Heel de aard’ wordt vervuld

van zijn glorie!

Satan, hij beeft,

want hij weet: Jezus leeft!

Hij’s verslagen,

het Lam troont voor eeuwig!

Jezus is Heer, Redder en Heer!

Overwinnaar zal Hij zijn,

over zonde, dood en pijn.

Heel het rijk der duisternis,

weet wie Jezus Christus is:

Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God. 4x

Heersen met Hem

op de troon en zijn stem,

spreekt van liefde,

vervult ons met glorie.

Heilig en vrij alle tranen voorbij.

Eeuwig vreugde voor God,

lof, aanbidding:

waardig het Lam, waardig het Lam!

Overwinnaar zal Hij zijn,

over zonde, dood en pijn.

Heel het rijk der duisternis,

weet wie Jezus Christus is:

Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God. 4x

Johannes de Heer 928

Ga nu heen in vrede,

ga en maak het waar,

wat wij hier beleden,

samen met elkaar.

Aan uw dagelijks leven,

uw gezin, uw werk,

wilt u daaraan geven,

dan bent u Gods kerk.

Ga nu heen in vrede,

ga en maak het waar.

Ga nu heen in vrede,

ga en maak het waar,

wat wij hier beleden,

samen met elkaar.

Neem van hieruit vrede,

vrede mee naar huis,

dan is vanaf heden,

Christus bij u thuis.

Ga nu heen in vrede,

ga en maak het waar.

MIDDAGDIENST 1630

Opwekking 123 – Groot is uw trouw, o Heer:

Groot is uw trouw, o Heer,

mijn God en Vader.

Er is geen schaduw van omkeer bij U.

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde

die Gij steeds waart,

dat bewijst Gij ook nu. 2x

Refrein:

Groot is uw trouw, o Heer,

groot is uw trouw, o Heer,

iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer,

aan mij betoond. 2x

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:

Kracht voor vandaag,

blijde hoop voor de toekomst.

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 2x

Refrein

Groot is uw trouw, o Heer,

groot is uw trouw, o Heer,

iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer,

aan mij betoond. 2x


