Zangavond
Hervormde kerk Wilnis
zaterdag 16 april 2022 19:00 uur

Samen zingen met
Kinderkoor Ismaël en Jeugdkoor - Liesbeth Nap en Jeannette v.d. Ruitenbeek
Gemengd koor Hiddai – Wim van Dijkhuizen

Overdenking – Cock Kroon

Samen zingen – Ik wil zingen van mijn Heiland
1.

Ik wil zingen van mijn Heiland
van Zijn liefde, wondergroot.
Die Zich zelve 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

2.

'k Wil het wonder gaan verhalen,
hoe Hij op Zich nam mijn straf,
hoe in liefde en genade
Hij 't rantsoen gewillig gaf.
3.

'k Wil mijn dierb're Heiland prijzen,
spreken van Zijn grote kracht.
Hij kan overwinning geven
over zond' en satans macht.
4.

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.
Welkom en opening
Lezen uit de Bijbel 1 Korinthe 1:18-31
DE WIJSHEID VAN DE WERELD EN VAN GOD
18.
Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid,
maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God.
19.
Want er staat geschreven:
Ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan
en het verstand van de verstandigen zal Ik tenietdoen.
20.
Waar is de wijze?
Waar de schriftgeleerde?
Waar de redetwister van deze wereld?
Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt?
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21.

Want omdat, in de wijsheid van God,
de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen,
heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking
zalig te maken hen die geloven.
22.
Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid;
23.
wij echter prediken Christus, de Gekruisigde,
voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid.
24.
Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken,
prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God.
25.
Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen
en het zwakke van God is sterker dan de mensen.
26.
Let namelijk op uw roeping, broeders:
er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees,
niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken.
27.
Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren
om de wijzen te beschamen,
en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren
om het sterke te beschamen.
28.
En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren,
en wat niets is, om wat iets is teniet te doen,
29.
opdat geen vlees voor Hem zou roemen.
30.
Maar uit Hem bent u in Christus Jezus,
Die voor ons is geworden wijsheid van God
en gerechtigheid, heiliging en verlossing,
31.
opdat het zal zijn zoals geschreven staat:
Wie roemt, laat hij roemen in de Heere.

Samen zingen – Hij kwam bij ons
1.

Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God, als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft Zijn leven afgelegd.
Refrein:

Zie onze God, de Koning-knecht,
Hij heeft Zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept, om te dienen iedere dag,
gedragen door Zijn liefd' en kracht.
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2.

En in de tuin van de pijn
verkoos Hij als een lam te zijn,
verscheurd door angst en verdriet,
maar toch zei Hij : ‘Uw wil geschied’.
3.

Zie je de wonden zo diep.
De hand die aard en hemel schiep,
vergaf de hand die Hem sloeg.
De man, die onze zonden droeg.
4.

Wij willen worden als Hij,
elkanders lasten dragen wij.
Wie is er need'rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.

Kinderkoor Ismaël
o Halleluja. Laten wij God prijzen
o Jezus, ik wil U bedanken
o Het blijde nieuws
Halleluja. Laten wij God prijzen
Halleluja, laten wij God prijzen, samen zingend alle eer bewijzen.
Aan de grote Koning van ’t heelal, voor wie iedereen zich buigen zal.
1. Hij kwam op aarde als een kleine baby,
Hij werd geboren in een beestenstal.
Zo arm werd Hij, voor jou en mij, Hij die eeuwig heersen zal.
2. Hij groeide op als een gewone jongen,
Hij was gehoorzaam en Hij leerde goed.
Zo leefde Hij voor jou en mij, Hij, Die ieder dienen moet.
3. Hij werd volwassen om het kruis te dragen,
om te verlossen Wie in Hem gelooft.
Zo leerde Hij ook jou en mij, Hij Die eeuwig heil belooft.
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Jezus, ik wil U bedanken
1.
Jezus, ik wil U bedanken, voor wat U voor mij hebt gedaan.
Omdat U voor mij bent gestorven, maar ook weer bent opgestaan.
Jezus, ik dank U. U gaf Uzelf voor mij.
Jezus, ik dank U en geef mijzelf aan U, ik geef mijzelf aan U.
2.

U werd geschopt en geslagen ze lachten en scholden U uit.
En zelfs door Uw vrienden verlaten hing U voor mij aan het kruis.
3.

U hebt mijn zonden gedragen en ook al mijn pijn en verdriet.
Dat U zoveel van mij kon houden nee, Heer, dat begrijp ik niet.
Het blijde nieuws
1.
Heb je het blijde nieuws al gehoord, de Heer is opgestaan.
Ieder moet het weten, dus zeg het voort: De Heer is opgestaan.
Jubel het uit en prijs de Heer! Hij kwam uit de doden weer.
Kruis en graf, het is voorbij. Ja Jezus kocht ons vrij.
2.

Zeg het aan allen, aan groot en klein, de Heer is opgestaan.
’t Moet voor alle mensen een feestdag zijn. De Heer is opgestaan.
3.

Maak met jouw leven een nieuw begin. De Heer is opgestaan.
Draag dan deze boodschap de wereld in: ‘De Heer is opgestaan.’

Samen zingen - Als ik in gedachten sta
1. Als ik in gedachten sta, bij het kruis van Golgotha,
als ik hoor wat Jezus sprak, voor zijn oog aan 't kruishout brak.
2. Jongens/mannen

Hoe daar allereerst zijn mond,
troost voor vriend en moeder vond,
weet ik: ‘Hij vergeet ons niet,
schoon Hij stervend ons verliet.’

3. Meisjes/vrouwen

Als ik hoor, hoe Jezus bad
voor wie Hem gekruisigd had,
weet ik: ‘Bij de Heiland is
ook voor mij vergiffenis.’
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4. Jongens/mannen

Zie ik, hoe gena ontving,
die met Hem aan 't kruishout hing,
dan bid ik aan Hem gelijk,
‘Heer, gedenk mij in Uw rijk!’

5. Meisjes/vrouwen

Hoor ik, hoe Hij klaagde, dat
Hem Zijn God verlaten had,
'k weet dan, ik ben nooit alleen;
God is altijd om mij heen.

6. Jongens/mannen

Hoor ik, hoe Hij riep: ‘Mij dorst!’
dan roep ik: ‘O Levensvorst,
U nam Zelf de bitt're dronk,
die aan ons verzoening schonk!’

7. Meisjes/vrouwen

Op zijn kreet: ‘Het is volbracht,’
antwoordt mijn aanbidding zacht:
‘Jezus, ook voor mij verwierf,
U verlossing, toen U stierf.’

8. Hoor ik, hoe het laatst van al, Hij Zijn geest aan God beval,
dan weet ik mijn geest en lot, in de handen van mijn God.

Hiddai
o Via Dolorosa
o It was love
o Voor mij
Via Dolorosa
1.
Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day,
the soldiers tried to clear the narrow street.
But the crowd pressed in to see
the Man condemned to die on Calvary.
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Down the Via Dolorosa called the way of suffering,
like a lamb cam the Messiah, Christ the King.
But He chose to walk that road out of His love for you and me.
Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary.
2.

He was bleeding from a beating, there were stripes upon His back.
And He wore a crown of thorns upon His head.
And He bore with every step the scorn of those who cried out for His death.
3.

The blood that would cleanse the souls of all men
made its way through the hearts of Jerusalem.
Vertaling: De weg van lijden
1.
Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag, verdrongen zich de mensen in de
straat. Daar staarden ze Hem na: de man die sterven moest op Golgotha.
Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, ging de Christus, onze Koning,
als een lam. Maar omdat Hij van ons hield met heel Zijn hart, is Hij gegaan,
langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.
2.

Er kwam bloed uit al Zijn wonden, uit de striemen op Zijn rug, uit de kroon van
doornen om Zijn hoofd geklemd. En Hij droeg met elke stap de hoon van hen die
schreeuwden: “Kruisigt Hem!”
3.

Zijn kruis werd een troon, Zijn bloed wast ons schoon en het stroomt door het
hart van Jeruzalem
It was love
1.
It was not the rugged spear they forced into my Savior’s side,
and it was not the crowd who shouted, ‘Crucify’.
It was not the crown of thorns they pressed into His head,
but it was love that made my Savior die.
O, it was love that made my Jesus walk to Calvary,
and it was love, that made Him pay the price for you and me.
Yes, it was love that made Him suffer, no matter what the cost.
And it was love that kept Him on the cross.
2.

It was not the jagged spikes that made Him hang upon that tree,
and it was not the law of Rome that sealed His plight.
It was not the scourge that stuck His ack to take away His will,
but it was love that brought Him to that hill.
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Vertaling: Het was liefde
1.
Het was niet de ruwe speer die ze in mijn Heilands zijde staken
en het was niet de menigte die riep: ‘Kruisig Hem’.
Het was niet de doornenkroon die zij op Zijn hoofd drukten,
maar het was liefde, die mijn Heiland deed sterven.
O, het was liefde dat mijn Jezus die kruisweg liep.
En het was liefde die Hem de prijs liet betalen voor jou en mij.
Ja, het was liefde die Hem liet lijden, wat de prijs ook was.
En het was liefde dat Hem aan het kruis hield.
2.

Het waren niet de hoekige spijkers die Hem aan het kruis deden hangen en
het was niet de wet van Rome dat Zijn lot bezegelde.
Het was niet de gesel die op Zijn rug sloeg om Zijn wil te breken,
maar het was liefde die Hem naar die heuvel bracht.

Voor mij
1.
Heer het maakt mij stil en ontzettend klein,
als ik denk aan de strijd die U streed voor mij.
De straf die U droeg was voor mij bedoeld,
maar de slag die U sloeg heb ik niet gevoeld.
2.

Heer, ik schaam mij zo voor mijn zondig zijn.
Want ik weet toch heel goed dat U leed voor mij.
De last van de schuld die ik had verdiend,
droeg U stil, met geduld, U bent meer dan een vriend.
Alles heeft U mij gegeven, niets teveel en niets te zwaar.
U betaalde met Uw leven, ’t Is volbracht en het is klaar.
De straf gedragen ook voor mij; de dood verslagen, ik ben vrij!
Ja, ik ben vrij, ik ben vrij!
3.

Ik begrijp het niet, maar geloof het vast
en ik weet dat Uw bloed ook mijn leven wast.
De pijn die U leed heb ik niet doorstaan,
Maar Heer geef dat ik weet: ’t is voor mij gedaan!
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Samen zingen - Daar is kracht in het bloed van het Lam
1. Wilt u van zonde en schuld zijn verlost?
Daar is kracht in het bloed, daar is kracht in het bloed!
Weet dat uw redding zoveel heeft gekost.
Daar is kracht in het bloed van het Lam.
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het bloed van het Lam.
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het dierbaar bloed van het Lam.
2. Satan gaat rond als een briesende leeuw.
Daar is kracht in het bloed, daar is kracht in het bloed.
Wilt gij verlost zijn en witter dan sneeuw?
Daar is kracht in het bloed van het Lam.
3. Komt dan tot Jezus, Hij stierf ook voor U.
Daar is kracht in het bloed, daar is kracht in het bloed.
Hoort naar Zijn Woord en geloof in Hem nu.
Daar is kracht in het bloed van het Lam.

Overdenking

Samen zingen – Op die heuvel daarginds
1.

Op die heuvel daarginds stond een ruwhouten kruis,
het symbool van vervloeking en schuld.
Maar dat kruis werd de mens, tot het kostbaarst kleinood,
daar Gods wet aan dat hout werd vervuld.
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'k Klem mij daarom aan Golgotha ’s kruis,
tot de Heer komt en met Hem het loon,
als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis,
eens verwisselt voor d ‘eeuwigheidskroon.
2.

O dat ruwhouten kruis, door de wereld gesmaad,
heeft een wond're bekoring en macht,
want Gods Zoon liet Zijn troon, Hij droeg smaadheid en hoon,
om de vreugd' die dat kruis heeft gebracht.

Kinderkoor Ismaël
o Leeuw van Juda
o You are the Rock
o Omdat de Heer verrezen is

Leeuw van Juda
1.
Leeuw van Juda, U heerst op de troon.
Overwinnaar, Redder, Mensenzoon.
Lam van God, nederig en rein,
offer dat ons redt, zal onze herder zijn.
Leeuw van Juda, Lam van God.
Waardig te ontvangen alle eer.
Leeuw van Juda, Lam van God.
Wij aanbidden U als onze Heer,
wij aanbidden U, Jezus onze Heer
2.

Leeuw van Juda, helper in de strijd.
Grote Koning, U heerst voor altijd.
Lam van God, U heeft alle macht,
rijkdom en wijsheid, heerlijkheid en kracht

You are the Rock
You are the Rock on which I stand.
From now on until the end
You are my Lord, You are my King
You are the only One, my ev’rything
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And I will praise Your Name, O Lord
I will praise Your Name for ever more.
Even when I’m feeling down,
When there is no friend around.
And even when I’m feeling blue.
I will sing out to you.
Vertaling:
U bent de Rots waarop ik sta van het begin tot aan het einde. U bent mijn Heer,
U bent mijn Koning, U bent de Enige voor mij, mijn alles. En ik wil Uw Naam
prijzen voor altijd. Zelfs als ik me terneergeslagen en somber voel, als er geen
vriend in de buurt is, wil ik zingen voor U.

Omdat de Heer verrezen is
1.
Omdat de Heer verrezen is, zingen wij in koor heel de wereld door.
Omdat de Heer verrezen is, zingen wij in koor, tot de wereld hoort
dat de Heer verrezen is.
Zeg het voort, zeg het voort, geef het door dat de Heer verrezen is.
Zeg het hier, zeg het daar, want het woord is waar.
2.

Omdat de Heer verheerlijkt is zingen wij in koor, heel de wereld door.
Omdat de Heer verheerlijkt is zingen wij in koor tot de wereld hoort
dat de Heer verheerlijkt is.
Zeg het voort, zeg het voort, geef het door dat de Heer verheerlijkt is.
Zeg het hier, zeg het daar, want het woord is waar.
3.

Omdat de Geest gekomen is zingen wij in koor, heel de wereld door.
Omdat de Geest gekomen is zingen wij in koor tot de wereld hoort
dat de Geest gekomen is!
Zeg het voort, zeg het voort, geef het door dat de Geest gekomen is.
Zeg het hier, zeg het daar, want het woord is waar.
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Project Jeugdkoor
o Zie hoe Jezus lijdt voor mij
o An Easter Hallelujah
Zie hoe Jezus lijdt voor mij
Zie hoe Jezus lijdt voor mij, aan het kruis de dood nabij.
Die voor mij het oordeel draagt; Hij die tot zonde wordt gemaakt.
Wat een offer - Hij voor mij! Wie wil worden zoals Hij?
Zoveel pijn, ongerechtigheid, is op Hem die voor mij strijdt.
Zie hoe Jezus biddend strijdt met de pijn, verlatenheid.
Zo alleen, verwond roept Hij: Mijn God, waarom verlaat U mij?
Zie wat Jezus heeft gedaan; in zijn lijden heeft doorstaan.
Zoveel liefde verwondert mij; niemand heeft zo lief als Hij.
Als de Heer zijn leven geeft vlucht de dag, de aarde beeft.
Zelfs de dood verliest haar macht als Jezus roept: het is volbracht!
Waarlijk Hij is Zoon van God, die voor ons gekruisigd wordt.
Door zijn wonden genezen wij; in zijn dood maakt Hij ons vrij.
Heel de schepping slaakt een zucht; zij ontwaakt, het duister vlucht.
Jezus leeft, is opgestaan; Hij roept ons uit de dood vandaan.
Juich, want Hij, mijn Here leeft! Hij die overwonnen heeft.
Nooit meer tranen en nooit meer pijn; nooit van God verlaten zijn.

An Easter Hallelujah
A crown of thorns placed on His head,
He knew that He would soon be dead.
He said: did you forget Me Father did You?
They nailed Him to a wooden cross.
Soon all the world would feel the loss
of Christ the King before His Hallelujah.
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah
He hung His head and prepared to die.
Then lifted His face up to the sky.
Said I am coming home now Father to you.
A reed which held His final sip
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was gently lifted to his lips.
He drank His last and gave His soul to glory.
The soldier who had used his sword
to pierce the body of our Lord
Said truly, this is Jesus Christ our Savior.
He looked with fear upon his sword,
then turned to face his Christ and Lord,
fell to his knees, crying Hallelujah.
Took from his head the thorny crown
and wrapped him in a linen gown
and laid him down to rest inside the tomb.
The holes in his hands, his feet and side.
Now in our hearts we know he died.
To save us from ourselves, oh hallelujah
Three days went by again they came
to move the stone to bless the slain
with oil and spice anointing, hallelujah.
But as they went to move the stone
they saw that they were not alone
but Jesus Christ has risen. Hallelujah.
Vertaling
Een lied over Jezus' lijden aan het kruis en Zijn begrafenis. Hij is gestorven om
ons te redden. En over Zijn opstanding op de derde dag:
Jezus Christus is opgestaan! Halleluja.

Gezamenlijke koren – Paasmedley
Glorie aan God, glorie aan God.
Glorie aan God, glorie aan God.
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt?
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit.
De eerste zonnestralen, ze tint'len op je huid.
De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit.
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Glorie aan God, glorie aan God.
Glorie aan God, glorie aan God.
God zond zijn Zoon, zijn naam is Jezus.
Hij houdt van ons, heelt en vergeeft.
Hij leed en stierf voor al mijn zonden.
Het lege graf is het bewijs: mijn Redder leeft.
Omdat Hij leeft ben ik niet bang voor morgen.
Omdat Hij leeft, mijn angst is weg.
Omdat ik weet: Hij heeft de toekomst
en het leven is het leven waard, omdat Hij leeft.
Glorie aan God, glorie aan God.
Glorie aan God, glorie aan God.
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft?
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan.
Ze hadden Hem gekruisigd en in een graf gedaan.
Maar na drie donk 're dagen is Hij weer opgestaan.
Glorie aan God, glorie aan God.
Glorie aan God, glorie aan God.
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.

Samen zingen

Glorie aan God, glorie aan God.
Glorie aan God, glorie aan God.

Sluiting
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Slotlied – U zij de glorie
1. U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie, nu en immermeer!
Uit een blinkend stromen, daald’ een engel af
heeft de steen genomen, van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer
U zij de victorie, nu en immer meer
2. Zie hem verschijnen, Jezus, onze Heer.
Hij brengt al de Zijnen, in Zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren, blij en welgezind
en zegt telkenkere, Christus overwint!
3. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In Zijn goddelijk wezen, is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen, in leven en in dood

Collecte bij de uitgang voor de onkosten en Stichting Gave.

We willen graag Stichting Gave steunen met een gift.
Stichting Gave maakt kerken en christenen bewust van de
roeping om vluchtelingen een thuis te bieden. Gave helpt
christenen om vluchtelingen in Jezus’ naam te zien en
lief te hebben. Gave is een interkerkelijke organisatie.
We hopen dat er veel overblijft voor dit mooie doel.
Geen geld bij de hand? Maak dan een gift over via
Rekeningnummer NL67 RABO 0373 7117 19
t.n.v. CvK Herv. Gem. Kinderkoor Ismaël
o.v.v. gift - Paaszangavond
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.

Wil je ook graag meezingen met één van de koren?
Kinderkoor Ismaël en project Jeugdkoor
Voor kinderen vanaf groep 2: Kom met ons meezingen,
elke donderdagmiddag 14:45-15:45 uur in de Roeping.
Voor de jeugd vanaf de brugklas oefenen we een aantal weken voor een
project op donderdag van 18:45-19:45 uur.
Contactpersoon Liesbeth Nap 06 81119716
Gemengd koor Hiddai
Houd je ook van zingen en ligt je leeftijd ergens tussen de 14 en 53 jaar,
kom dan eens kijken op donderdagavond van 20:00-21:30 uur.
Contactpersoon Matty Nagel 06 23812602
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