
Shabbat 04-04-2020 

Shabbat Shalom 

 

Zangdienst:  

Shma Israël (Onze geloofsbelijdenis) 

 

Shma Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad 

Hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is Één 

Baruch Shem Kavod, Malchuto leolam va ed 

Geprezen is de Naam van Zijn Koninklijke Majesteit, in alle eeuwigheid. 

 

Bij het kruis (opw. 775) 

Er is een plek waar liefde heerst 
En nooit vergaat; 
Waar mijn God vergeving geeft 
En ons aanvaardt. 
Genade als een waterval 
Stroomt van Gods troon 
En wast ons schoon. 

Refrein: 
Bij het kruis, bij het kruis 
Geef ik alles aan U, 
Vol ontzag voor U, 
Vol ontzag voor U. 
Hier kleurt liefde rood, 
Wast mij wit als sneeuw 
En ik leef door U! 
En ik leef door U! (Jezus.) 

Er is een plek waar zonde sterft 
En schande wijkt; 
Waar mijn hart vergeving vindt 
En vrede. 
Genade als een waterval 



Stroomt van Gods troon 
En wast ons schoon. 

Refrein 

Heilig is de grond 
Waar ik hoop hervond. 
Hier kniel ik neer. 
Hier kniel ik neer. 
Amen… 
 

Creation Calls (Brian Doerksen) 
 

I have felt the wind blow, whispering your name 
I have seen your tears fall when I watch the rain 

Refrein: 
And how could I say there is no God 
When all around creation calls 
A singing bird, a mighty tree 
The vast expanse of open sea 

Gazing at a bird in flight, soaring through the air 
Lying down beneath the stars, I feel your presence there 

I love to stand at ocean's shore 
And feel the thundering breakers roar 
To walk through golden fields of grain 
Neath endless blue horizons frame 
 
Listening to a river run, watering the earth 
Fragrance of a rose in bloom, a new born’s cry at birth 
 
Refrein 
 
Yess, I love to stand at ocean shore 
And feel the thundering breakers roar 
To walk through golden fields of grain 
Neath endless blue horizons frame 
 
I believe (3x) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoogste God (opw. 816) 
 
Kom kijken wat de Heer gaat doen 
Wees stil voor Zijn besluit 
Hij breekt de boog, het wapentuig 
En bant de oorlog uit 
O Machtige van Israel 
U staat aan onze kant 
Wij hopen op de God 
Die wagens In het vuur verbrandt 

Hoogste God, U draagt ons 
U staat altijd naast ons 
U bent onze schuilplaats 
U bedwingt de storm 
U blijft bij ons in ons diepste lijden 
Waar zijn wij zó veilig 
Als bij de hoogste God? 

O God van Jakob, groot en sterk 
Verhef uw stem en spreek 
De aarde beeft en alle bergen 
Storten zich in zee 
O Heer, die ons in leven laat 
Al is ons hart verhard 
O God die bergen beven laat, 
Kom, overwin ons hart 
O God die bergen beven laat, 
Kom, overwin ons hart 

Hoogste God, U draagt ons 
U staat altijd naast ons 
U bent onze schuilplaats 
U bedwingt de storm 
U blijft bij ons in ons… 



 
 
Ik verlang naar Jezus (opw. 774) 
 
 
Ik verlang naar Jezus; 
Kostbaar Lam, dat stierf voor mij. 
Aan het kruis droeg Hij mijn schuld, 
Met zijn bloed kocht Hij mij vrij. 

Ik verlang naar Jezus; 
O mijn ziel. verhef zijn naam. 
Ooit droeg Hij de doornenkrans, 
Nu de overwinnaarskroon. 

Hij verdient ontzag en eerbied; 
Alle glorie voor zijn naam! 
Hij alleen verdient de hoogste eer; 
Hij, die heerst in eeuwigheid. 

Ik verlang naar Jezus; 
Alles zucht, tot aan die dag 
Dat de aarde vol zal zijn 
Van de glorie van uw naam. 

U verdient ontzag en eerbied; 
Alle glorie voor uw naam! 
U alleen verdient de hoogste eer; 
U, die heerst in eeuwigheid. 

U bent eindeloos mooi. 
U bent eindeloos mooi. 
Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit 
Heer, U bent oneindig mooi. 
U bent eindeloos mooi. 
U bent eindeloos mooi. 
Mijn hart getuigt, mijn…  
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Ki Ko Ahav (For God so loved) 

 

Ki Ko Ahav 

Elohim et Ha-olam 

Ad ki natan 

Et B’no yechido 

 

For God so loved the world 

That He gave his only Son 

 

L’ma’an lo yovad 

Kol hama’amin bo 

Ela yin-chal Chayei olam 

 

So that all who believe in Him will 

Not perish, but have everlasting life 

 

Halleluyah, halleluyah 

Halleluyah 

Halleluyah, amen! 

Praise the Lord, Amen! 

 



Ki Ko Ahav 

Elohim et Ha-olam 

Ad ki natan 

Et B’no yechido 

(Heel het lied 2x) 

 

Gods volk wordt uitgeleid (opw. 148) 

Gods volk wordt uitgeleid, 
zij gaat met vreugde voort, 
en de bergen en heuv'len 
juichen rondom haar. 
Alles zingt erbij, 
zelfs de bomen zijn blij 

en zij klappen voor hun God. 

(En de bomen in het veld 

zullen klappen voor Hem...)3x 

en wij gaan vrolijk voort. 

 

Na de parasja 

Toon mijn liefde (opw. 705) 

Aan de maaltijd wordt het stil,  

als de meester knielen wil,  

en vol liefde als een knecht,  

elk apart de voeten wast en zegt:  

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,  

dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,  

Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 

 dit is wat de wereld ziet van Mij  

Als je Mij gaat volgen  

Refrein: 

Toon mijn liefde, aan de ander  

dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.  



Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,  

dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad. 

In de wereld wordt het stil,  

als wij doen wat Jezus wil  

en gaan dienen als een knecht,  

zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei:  

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,  

dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,  

Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,  

dit is wat de wereld ziet van Mij  

Als je Mij gaat volgen  

Refrein 

 

Na de preek 

Nooit meer alleen (opw. 698) 

Ook al gaat mijn weg 
Door een diep dal van duisternis heen, 
Uw liefde drijft de angst uit in mij. 

Ook al loop ik vast, 
Overvallen door een hevige storm, 
Ik keer niet om want U bent nabij. 

Refrein: 
En ik vrees geen gevaren meer, 
Met mijn God steeds aan mijn zij. 
Voor wie zou ik nog vrezen? 
Hij is toch bij mij! Hij is toch bij mij! 

Nooit meer, nooit meer alleen, 
Loop ik door de stormen heen. 
Nooit meer, nooit meer alleen, 
Op de berg of in de dalen. 
Nooit meer, nooit meer alleen, 
Heer, U laat mij nooit meer alleen. 

En ik zie al de glans 
In de verte, van het stralende licht, 
Dat schijnt voor elk die volhoudt en wacht. 



Maar tot aan die dag 
Dat de schepping wordt bevrijd van de pijn, 
Is U te kennen al wat ik wil. 
 
Refrein 
 
 

 


