
Morgendienst 

Johannes de Heer – lied 657: Ik wil zingen 

Ik wil zingen van mijn Heiland, 
van zijn liefde, wondergroot, 
die Zichzelve gaf aan 't kruishout 
en mij redde van de dood. 
 
Refrein: 
Zing, o zing van mijn Verlosser. 
Met zijn bloed kocht Hij ook mij: 
Aan het kruis schonk Hij genade, 
droeg mijn schuld en ik was vrij. 
 
'k Wil het wonder gaan verhalen, 
hoe Hij op Zich nam mijn straf. 
Hoe in liefde en genade 
Hij 't rantsoen gewillig gaf. 
 
Refrein: 
Zing, o zing van mijn Verlosser. 
Met zijn bloed kocht Hij ook mij: 
Aan het kruis schonk Hij genade, 
droeg mijn schuld en ik was vrij. 
 
'k Wil mijn dierb're Heiland prijzen, 
spreken van zijn grote kracht. 
Hij kan overwinning geven 
over zond' en satans macht. 
 
Refrein: 
Zing, o zing van mijn Verlosser. 
Met zijn bloed kocht Hij ook mij: 
Aan het kruis schonk Hij genade, 
droeg mijn schuld en ik was vrij. 
 
Ik wil zingen van mijn Heiland, 
hoe Hij smarten leed en pijn, 
om mij 't leven weer te geven, 
eeuwig eens bij Hem te zijn. 
 

  



 

Middagdienst 

Hij voor mij 

Melodie: "Wat de toekomst brengen moge" 

Als een loot uit droge aarde 
schoot hij uit de dorre grond.  
Onopvallend, zonder waarde, 
niets waarin ik schoonheid vond. 
Hij werd zeer gesmaad, gemeden, 
was vertrouwd met pijn en leed. 
Hij heeft veel voor mij geleden, 
droeg de zonden die ik deed. 
 
Als een schaap liep ik te dwalen, 
eigen wegen ben ‘k gegaan. 
‘k Wilde zelf mijn schuld betalen, 
ver liep ik bij hem vandaan. 
Maar hij ging voor mij gewillig, 
als een ooi stil naar de slacht. 
Droeg de straf, geheel vrijwillig, 
hij heeft al het werk volbracht! 
 
Eind’loos groot is mijn ontfermen, 
nooit verlaat mijn liefde jou. 
Eeuwig zal ik je beschermen, 
nimmer wankelt ook mijn trouw. 
Bergen kunnen wellicht wijken, 
ook al wank’len heuvels ooit: 
Mijn verbond zal niet bezwijken, 
ik, de Heer, begeef je nooit!”  
 

Opwekking 400 

 
Liefde was het, onuitputtelijk, 
liefd' en goedheid, eind'loos groot. 
Toen de Levensvorst op aarde 
tot ons heil zijn bloed vergoot. 
Komt, laat ons Zijn liefde prijzen! 
God geeft vreugd' en dankensstof. 
Eenmaal zingen wij voor eeuwig 
in de hemel Zijnen lof. 
 
Rijd als Heerser door de velden, 
Jezus in Uw grote kracht. 
Niets, niets kan U tegenhouden, 
zelfs de hel niet met haar macht. 
Voor Uw Naam, zo groot en heerlijk 
zinkt de vijand weg in 't niet. 
Heel de schepping, Heer, zal beven, 
ls zij U, haar Koning, ziet. 


