
  



Samenzang:  
Opw 539 “Kom, nu is het tijd” 
 
Kom, nu is de tijd: aanbid Hem. 
Kom, nu is de tijd: ontmoet jou God. 
Kom, zoals je bent, aanbid Hem. 
Kom, zoals je bent en geef je hart. Kom. 
 
Eens zal elke tong U belijden als Heer, 
buigt zich elke knie voor U neer. 
Toch heeft U het beste aan Hem beloofd 
die nu in U gelooft. 
Kom, nu is de tijd: aanbid Hem. 
Kom, nu is de tijd: ontmoet jou God. 
Kom, zoals je bent, aanbid Hem. 
Kom, zoals je bent en geef je hart. Kom. 
 
Samenzang:  
Opw 167: “Samen in de naam van Jezus” 
 
1. 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. 
 
2. Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
En zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
 
 
Welkom 
 
Inleiding op het thema “Isn’t  He?” 
 

 
 
 
Eens zal elke tong U belijden als Heer, 
buigt zich elke knie voor U neer. 
Toch heeft U het beste aan Hem beloofd 
die nu in U gelooft. 
 
Kom, nu is de tijd: aanbid Hem. 
Kom, nu is de tijd: ontmoet jou God. 
Kom, zoals je bent, aanbid Hem. 
Kom, zoals je bent en geef je hart. Kom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
't Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 
 
3. 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! 
  



Joyful Sound: “Believe like a child” 
 
Looking back to when I was younger, I see a 
change in me: Trusting You came in a natural 
way, ignorance was the key. Now I should be 
older and wiser, able to understand that I’ve 
forgotten Your tender care, please take me 
by the hand. 
 
 
 
Like a child, I’m trying to believe it.  
Knowing I’ll receive it, when I give in. 
Father God, give strength and inspri-ration, 
be a strong foundation. Never give in, I grow 
up and forget things that You said, Lead me 
show the way. 
 
Guide me when I lose my way, Lord. Be 
there right by my side. Help me to live like 
You want me to. Help me to spread your 
light. Now I should be older and wiser, able 
to understand. What matters most is Your 
tender care, please take me by the hand. 
 
 
Samenzang: 
Opw 488 “De kracht van Uw Liefde” 
 
Heer ik kom tot U 
Neem mijn hart verander mij 
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U 
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw 
voeten ben, trots en twijfel wijken, voor de 
kracht van Uw liefde 
 
Refrein: 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht,  
en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw 
Geest, En de kracht van Uw liefde. 
 
 
Gebed 

 
 
Terugkijkend op toen ik nog jong was, zie ik 
een verandering in mijzelf. Ik vertrouw-de er 
op dat U op een natuurlijke weg terug zou 
komen. Negeren was de sleutel. Nu zou ik 
ouder en wijzer moeten zijn, ik zou moeten 
kunnen begrijpen dat ik Uw tedere 
bezorgdheid vergeten was. Neem me 
alstublieft mee aan de hand. 
 
Als een kind probeer ik er in te geloven, 
wetende dat ik zal ontvangen als ik toegeef. 
Vader God, geef kracht en inspiratie, 
wees een sterk fundament en geef nooit op. 
Ik groei op en vergeet alle dingen die U zei, 
leid mij en laat me de weg zien. 
 
Wees mijn gids als ik de weg kwijtraak, wees 
dichtbij mij aan mijn zijde. Help me te leven 
zoals U dat wilt, help me Uw licht te 
verspreiden. Nu zou ik ouder en wijzer 
moeten zijn, Ik zou moeten kunnen 
begrijpen dat Uw tedere bezorgdheid het 
belangrijkste is. Neem me alstublieft mee 
aan de hand. 
 
 
 
 
Heer kom dichter bij,  
Dan kan ik Uw schoonheid zien 
En Uw liefde voelen diep in mij  
En Heer leer mij Uw wil,  
zodat ik U steeds dienen kan.  
En elke dag mag leven 
Door de kracht van Uw liefde 
 
Refrein 
 
Dan zweef ik op de wind, 
gedragen door Uw Geest,  
En de kracht van Uw liefde 
  



Joyful Sound: “There is Power” 
 
There’s a mountain to climb, and you’re 
tempted to turn a way. But thru the power 
of pray’r you can move it if you have the 
faith. When youcall to Him  
And keep knockin’ on heaven’s door, 
He is faithful to you His strength will be your 
reward! 
 
There is power when you pray, power when 
you stay on your knees thru the night. When 
you wait for the answer  
to come even after the morning light. 
There is power when you pray, the 
impossibles away. Believe and receive 
There is power when God’s people pray! 
 
You belong to the King, He loves you 
perfectly. It’s a song you can sing, you’re a 
member of royalty! When you need Him to 
act. When it looks like you cannot win: 
Remember who you are,  you can ask 
anything of Him! 
 
Joyful Sound: “People need the Lord” 
 
Ev’ry day they pass me by, I can see it in 
their eyes. Empty people filled with care, 
headed who knows where. On they go 
through private pain, living fear to fear. 
Laughter hides the silent cries, only Jesus 
hears.  
 
People need the Lord. At the end of broken 
dreams, He’s the open door. People need 
the Lord. When will we realize: people need 
the Lord. 
 
We are called to take His light, to a world 
where wrong seems right. What could be 
too great a cost, for sharing life with one 
who’s lost. Through His love our hearts can 
feel, all the grief they bear. They must hear 
the words of life, only we can share. 

 
 
Er is een berg te begaan en je denkt "Ik houd 
er mee op!" Maar door de kracht van ’t 
gebed en 't geloof kom je er bovenop. Als je 
roept naar Hem 
en blijft kloppen op de hemelpoort 
Is Hij genadig voor jou; 
geeft kracht als je bent verhoord! 
 
Er is kracht wanneer je bidt, kracht wanneer 
je knielt en Hem vraagt om Zijn licht. Als je 
wacht op het antwoord dat komt, ook al 
komt dat bij 't morgen licht. 
Er is kracht wanneer je bidt, bidt dan alles 
van je af; Geloof en ontvangt. 
Hij geeft kracht als je Hem daarom bidt! 
 
Je behoort aan Hem, Hij hield van jou al 
gelijk. Zing dan, verhef je stem, voel je lid 
van Zijn koninkrijk. Als je wilt dat Hij helpt 
wanneer alles zo hopeloos lijkt, bedenk dan 
wie je bent; je kunt alles vragen aan Hem! 
 
 
 
Elke dag kom ik ze tegen, ik zie het in hun 
ogen. Lege mensen, gevuld met zorg, op weg 
naar wie weet waar. Ze gaan door 
persoonlijke pijn, leven van angst naar 
angst.Gelach verhult het stille huilen, alleen 
Jezus hoort het. 
 
Mensen hebben de Heer nodig. Aan het eind 
van gebroken dromen is Hij de open deur 
Wanneer realiseren we ons dat mensen de 
Heer nodig hebben? 
 
We zijn geroepen om zijn Licht te bren-gen 
naar een wereld waar fout goed lijkt. Wat 
kun je verliezen met het delen van je leven 
met iemand die verdwaald is? Door Zijn 
Liefde kunnen onze harten al hun verdriet 
voelen, zij moeten het levens-woord horen, 
alleen wij kunnen dat met hun delen. 
  



Overdenking (1) 
 
Samenzang:  
OTH 533 “Jezus is…” 
 
1. Jezus is het Licht der wereld 
Jezus is het Levend Woord 
Jezus is de Goede Herder 
Jezus is het Lam van God 
Jezus is het Levend Water 
Jezus is het Levend Brood 
Jezus is de Ware Wijnstok 
Jezus is de Zoon van God 
 
Hij kent ons als geen ander 
Hij weet wie we zijn 
Hij weet hoe wij ons voelen 
Hij was een mens zoals wij 
Hij deelt in onze vreugde 
En Hij kent ons verdriet 
Nee, er is niemand zoals Hij 
 
2. Jezus is de Messias 
Jezus is de Bruidegom 
Jezus is de Hogepriester 
Jezus is het Lam van God 
Jezus is de zoon des mensen 
Jezus is de Weg tot God 
Jezus is de Overwinnaar 
Jezus is de Zoon van God 
 
 
Joyful Sound: “Isn’t He?” 
 
Isn’t He magical, isn’t He? Prince of Peace, 
Son of God, Isn’t He? 
 
Isn’t He wonderful, isn’t He? Counselor, 
Almighty God, Isn’t He? Yes You are. 
 
Yes You are magical, yes You are. Prince of 
Peace, Son of God, Yes You are. 
 
Yes You are wonderful, yes You are. 
Counselor, Almighty God, Yes You are. 

 
 
 
 
 
Hij is aan ‘t kruis gestorven 
Hij droeg daar onze schuld 
Hij gaf Zijn eigen leven 
Hij heeft de wet vervuld 
Gestorven en begraven 
Maar ook weer opgestaan 
Ja, Jezus leeft in eeuwigheid! 
 
3. Jezus is de Leeuw van Juda 
Jezus is de sterke Rots 
Jezus is onze Redder 
Jezus is het Lam van God 
Jezus is de Weg en Waarheid 
Jezus is de Vredevorst 
Jezus het begin en einde 
Jezus is de Zoon van God 
 
Jezus is de Zoon van God 
Jezus is de Zoon van God 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Is Hij niet betoverend, niet waar? 
Vredevorst, Zoon van God, niet waar? 
  
Is Hij niet wonderbaarlijk, niet waar? 
Raadsman, Almachtige God, niet waar? 
 
Ja, U bent betoverend, ja dat bent U! 
Vredevorst, Zoon van God, ja dat bent U! 
 
Ja, U bent wonderbaarlijk, ja dat bent U! 
Raadsman, Almachtige God, ja dat bent U! 
  



Joyful Sound: “Great is the Lord” 
 
Great is the Lord, He is holy and just. 
By His power we trust in His love 
Great is the Lord, He is faithful and true 
By His mercy He proves, He is love 
 
 
Great is the Lord and worthy of glory 
Great is the Lord and worthy of praise 
Great is the Lord, now lift up your voice 
Great is the Lord 
 
Glory hallelujah, Jesus we lift your name up 
high. For you are worthy, o so worthy. I will 
praise it all the glory 
 
 
 
Overdenking (2) 
 
Samenzang: 
Opw 334 “Heer Uw licht en Uw Liefde” 
 
1. Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. 
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
Refrein: 
Kom, Jezus kom, 
vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, laat uw heil 
heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: 
dat het licht overwint. 
 
 
Joyful Sound: “Mighty Spirit” 
 
There is a Mighty Spirit, 
shining out across the sky. 
He’s calling out the weary, 
to green pastures come and lie. 
 

 
 
Groot is de Heer, Hij is heilig en recht-
vaardig. Door Zijn kracht vertrouwen we in 
Zijn Liefde. Groot is de Heer, hij is getrouw 
en waar. Door zijn genade bewijst Hij dat Hij 
Liefde is. 
 
Groot is de Heer en de glorie waardig. Groot 
is de Heer en lofprijzing waardig. Groot is de 
Heer, dus verhef nu je stem. Groot is de 
Heer 
 
Glorie, halleluja, Jezus we verheffen Uw 
Naam. Want U bent waardig, o zo waardig, 
Ik zal in glorie lofprijzen 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. 
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
Refrein: 
Kom, Jezus kom, 
vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, laat uw heil 
heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: 
dat het licht overwint. 
 
 
 
 
Er is een Machtige Geest, 
die schijnt langs de hele lucht. 
Hij roept de vermoeiden bij zich, 
om in groene weiden te komen rusten  
  



There is a Mighty Spirit, crossing barren 
land. He’s sowing love unceasing, fresh fruit 
spring from the sand. Harvest time is 
coming, the reaper’s in His hand. Go tell 
ev’rybody, that love is His command. 
 
 
There is a Mighty Spirit, shining out across 
the sky. He’s calling out the weary, to green 
pastures come and lie. There is a Mighty 
Spirit, crossing barren land. He’s sowing love 
unceasing, Fresh fruit spring from the sand.  
 
 
Aankondiging collectes en bloemengroet 
 
Juich, hosanna!-rondgang kinderen  
 
Juich, hosanna! Roep het uit van vreugde, 
Jeruzalem je Koning komt. Verhef dan je 
poorten, laat zegevierend ingaan. Yeshua, 
Messias, prijs Davids grote zoon. 
 
Nederig rijdend op een veulen, Gods 
vrederijk kondigt Hij aan. Niet door geweld, 
maar door zijn lijden. Zijn rijk zal in 
eeuwigheid bestaan. 
 
 
 
Gebed 
 
Slotwoord 
 
Samenzang: 
“Ik zal er zijn” (Sela) 
 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U:  
wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

Er is een Machtige Geest, die waart over het 
barre landschap. Hij zaait oneindige liefde, 
vers fruit ontspruit aan het zand. De oogst-
tijd komt er aan, de oogst ligt in Zijn Hand. 
Ga en vertel het iedereen, Dat Liefde Zijn 
Woord is. 
 
Er is een Machtige Geest, die schijnt langs de 
hele lucht. Hij roept de vermoeiden bij zich, 
om in groene weiden te komen rusten. Er is 
een Machtige Geest, die waart over het 
barre landschap. Hij zaait oneindige liefde, 
vers fruit ontspruit aan het zand. 
 
 
 
 
 
Snij palmtakken af en leg vol eerbied, je jas 
als een loper op het pad. Blinden gaan zien, 
verlamden lopen. De kinderen zingen het op 
straat. 
 
Wij zullen Hem zien, die ons heeft liefgehad, 
als Hij verschijnt in licht en majesteit. Hij 
komt, hosanna, als rechter op de wolken. 
Jeruzalem, je Koning komt!  
 
Gezegend die komt in de naam van de Heer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen,  
U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 



O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden  
van Jezus mijn Heer:  
Geen dood en geen leven,  
geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
 
Joyful Sound: “You raise me up” 
 
When I am down and, oh my soul, so weary. 
When troubles come and my heart 
burdened be. Then I am still and wait here in 
the silence until You come and sit a while 
with me. 
 
You raise me up so I can stand on 
mountains. You raise me up to walk on 
stormy seas.I am strong when I am on Your 
shoulders. You raise me up to more than I 
can be. 
 
There is no life, no life without its hunger. 
Each restless heart beats so imperfectly. But 
when you come and I am filled with wonder. 
Sometimes I think I glimpse eternity. 
 
 
 
Collecte: 
1. Diaconie/de Sleutel 
2. Goede Herderkerk 
3. Jong Protestant - PaasChallenge 
 
 
Bloemengroet: naar 
1. mw. J.G. Somsen-Hendrikse 
2. mw. R.G. Buitenhuis-Bessels 
 
 
 
Wij wensen u een gezegende week toe! 
 
Kijk op www.joyfulsound.nl  
voor meer informatie. 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
 
 
 
 
Wanneer ik me slecht voel en oh, mijn ziel zo 
uitgeput, Als problemen komen en mijn hart 
beladen is, Dan ben ik roerloos en wacht 
hier in de stilte tot U komt en een tijdje bij 
mij zit. 
 
U tilt me op, zodat ik op bergen kan staan. U 
tilt me op om over stormachtige zeeën te 
wandelen, Ik ben sterk wanneer ik op Uw 
schouders zit. U tilt me op tot meer dan ik 
kan zijn. 
 
Er is geen leven, geen leven zonder zijn 
honger, Elk rusteloos hart slaat zo 
onvolmaakt. Maar wanneer U komt en ik 
vervuld ben met verwondering, denk ik soms 
een sprankje van de eeuwigheid te zien. 

http://www.joyfulsound.nl/

