Informatie- en gebedsdienst voor Asia Bibi
1. Chr. Jongerenkoor Jigdaljahu | Dat ons loflied vrolijk rijze
Arr.: M. den Toom

3. Chr. Jongerenkoor Jigdaljahu | Verberg mij nu
R. Morgan - Arr.: L. Morée

Dat ons loflied vrolijk rijze,
dat het klinke tot Uw eer.
Dat der kind’ren mond U prijze
voor Uw gunst en goedheid Heer’

Verberg mij nu onder uw vleugels Heer’,
Houd mij vast in Uw sterke hand.

Refrein:
Looft de Heer’! Looft de Heer’!
Halleluja! Halleluja!
Halleluja! Zingt Zijn eer!
Boven bidden, boven denken,
hebt Gij aan ons welgedaan.
Nee, wij kunnen U niets schenken,
neem ons staam’lend lied slechts aan.
Refrein
d’Englen en der zaal’gen koren
prijzen U in ’t hemelhof.
Ook naar kind’ren wilt Gij horen,
uit hun mond bereidt G’U lof.
Refrein

Refrein:
Als de oceaan haar krachten toont,
Zweef ik met U hoog boven de storm.
Vader, U bent sterker dan de vloed.
Dan word ik stil; U bent mijn God.
Vind rust mijn ziel in God alleen.
Ken Zijn kracht, vertrouw Hem en wees stil.
Refrein
4. Chr. Jongerenkoor Jigdaljahu | Veilig in Uw nabijheid
B. Noteboom
Dank U voor Uw ontfermende liefde, onpeilbaar in de hoogte en diepte.
In al mijn vreugde en in alle pijn wilt U met mij zijn.
Refrein:
Veilig in Uw nabijheid, veilig ben ik bij U.
Veilig in stormen en verdriet; beveiligd ieder uur.

2. Samenzang | Psalm 43 vers 1, 3 en 4
1. Geduchte God, hoor mijn gebeden;
Strijd voor mijn recht, en maak mij vrij
Van hen, die, vol arglistigheden,
Gerechtigheid en trouw vertreden,
Opdat mijn ziel Uw naam belij',
En U geheiligd zij.
3. Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder,
En breng mij, door dien glans geleid,
Tot Uw gewijde tente weder;
Dan klimt mijn bange ziel gereder
Ten berge van Uw heiligheid,
Daar mij Uw gunst verbeidt.
4. Dan ga ik op tot Gods altaren,
Tot God, mijn God, de bron van vreugd;
Dan zal ik, juichend, stem en snaren
Ten roem van Zijne goedheid paren,
Die, na kortstondig ongeneugt',
Mij eindeloos verheugt.
Schriftlezing: 1 Thessalonicensen 5 vers 16 t/m 28
Verblijdt u te allen tijd. Bidt zonder ophouden. Dankt God in alles;
want dit is de wil van God in Christus Jezus over u. Blust den Geest
niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproeft alle dingen; behoudt
het goede. Onthoudt u van allen schijn des kwaads. En de God des
vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en
ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van
onzen Heere Jezus Christus. Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook
doen zal. Broeders, bidt voor ons. Groet al de broeders met een
heiligen kus. Ik bezweer ulieden bij den Heere, dat deze zendbrief al
den heiligen broederen gelezen worde. De genade van onzen Heere
Jezus Christus zij met ulieden. Amen.

Zoals een vader zorgt voor zijn kinderen, ontfermt U zich ook over mijn
leven; U houdt mij vast in al de strijd; tot in eeuwigheid!
Refrein
5. Samenzang met collecte | De kerk van alle tijden
De kerk van alle tijden
kent slechts één vaste grond:
't is Christus, die door lijden
Zijn volk aan zich verbond.
Om haar als bruid te werven,
kwam Hij ten hemel af.
't Was Hij die door Zijn sterven
aan haar het leven gaf.
God houdt Zijn kerk in leven,
hoe ook bespot, verdrukt,
door dwalingen omgeven,
verscheurd, uiteengerukt.
Al roepen van de tinnen
de wachters nog: Hoe lang?
Straks gaat de dag beginnen
en 't klagen wordt gezang.
Uit ieder volk verkoren,
toch in haar Heiland één,
is zij door Hem herboren,
blijft dit haar kracht alleen:
één Geest, één vast vertrouwen,
één doop, één heilge dis,
één Heer, op wie te bouwen
haar troost en rijkdom is.

6. Chr. Jongerenkoor Jigdaljahu | Psalm 27
G. Fauré – B. Noteboom

9. Samenzang | Psalm 146 vers 3, 5 en 8
G. Fauré – B. Noteboom

De HEER’ is mijn Licht, voor wie zou ik vrezen,
Mijn levenskracht en mijn heil alleen.
Voor wie zou ik vrezen?

3. Zalig hij, die in dit leven
Jacobs God ter hulpe heeft;
Hij, die door den nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft;
Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot,
Vestigt op den HEER, zijn God.

Mijn levenskracht, mijn kracht, waarom dan angstig zijn?
Al kwam een leger op mij af, ‘k vertrouw op Hem.
‘k Verlang één ding, dat zal ik zoeken, bij Hem te zijn, te wonen in
Zijn huis.
Hij doet mij schuilen in Zijn hut, Hij verbergt mij, Hij plaatst mij op
een rots,
Nu heft mijn hoofd zich boven mijn vijanden die rondom mij zijn,
mijn vijanden die rondom mij zijn.
Ik zal mijn psalmen zingen voor God!
Ik zal mijn psalmen zingen voor Hem!

5. 't Is de HEER, die 't recht der armen,
Der verdrukten gelden doet;
Die, uit liefderijk erbarmen,
Hongerigen mild'lijk voedt;
Die gevang'nen vrijheid schenkt,
En aan hun ellende denkt.

Als ik niet had geloofd, dat ik de goedheid van God zou zien
Als ik niet had geloofd dat ik de goedheid van de HEER’,
de goedheid van de HEERE zou zien in mijn leven, ik was vergaan;

8. 't Is de HEER van alle heren,
Sions God, geducht in macht,
Die voor eeuwig zal regeren
Van geslachte tot geslacht.
Sion, zing uw God ter eer!
Prijs Zijn grootheid; loof den HEER.

Wacht op de HEER’! Wees sterk, wacht op de HEER’!
Hij zal uw hart versterken. Wacht, ja wacht op de HEER’!

10. Chr. Jongerenkoor Jigdaljahu | My Tribute
A. Crouch - Arr.: B. Noteboom

7. Samenzang | Psalm 134 vers 3

How can I say thanks for the things You have done for me?
Things so undeserved, yet You give to prove Your love for me.
The voices of a million angels could not express my gratitude;
All that I am and everhope te be. I owe it all to Thee.

Dat 's HEEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal';
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;
Looft, looft dan aller heren HEER.
8. Chr. Jongerenkoor Jigdaljahu | The Lord bless you and keep you
J. Rutter
The Lord bless you and keep you:
The Lord make His face to shine upon you,
to shine upon you and be gracious,
and be gracious unto you.
The Lord lift up the light
of His countenance upon you,
and give you peace.
Amen.
Vertaling:
De Heere zegene u en behoede u:
De Heere doe Zijn aangezicht over u lichten
en zij u genadig.
De Heere verheffe zijn aangezicht over u
en geve u vrede.
Amen.

To God be the glory, to God be the glory,
to God be the glory for the things He has done.
With His blood He saved me, with His power He raised me;
To God be the glory for the things He has done.
Just let me live my life, let it pleasing Lord to Thee;
And should I gain any praise, let it go to Calvary. Calvary!
With His blood He saved me, with His power He has raised me;
To God be the glory for the things He has done.
For the things He has done.
Vertaling:
Hoe kan ik U danken voor al die weldaden die U voor mij hebt
gedaan? Weldaden zo onverdiend, maar toch geeft U ze om zo Uw
liefde aan mij te tonen. De stemmen van miljoenen engelen kunnen
mijn dankbaarheid niet weergeven. Degene die ik ben of wat ik ooit
hoop te zijn; Ik ben het aan U verschuldigd.
Aan God is de glorie, aan God is de glorie, Aan God is de glorie voor
alle weldaden die Hij heeft gegeven. Hij heeft gered door Zijn bloed,
door Zijn kracht heeft Hij mij opgericht. Aan God is de glorie voor alle
weldaden die Hij heeft gegeven.
Laat mijn leven aangenaam zijn voor U, O Heere; Breng mij, met alle
dank, bij Golgotha. Golgotha! Daar heeft Hij mij gered door Zijn bloed,
door Zijn kracht heeft Hij mij opgericht. Aan God is de glorie voor alle
weldaden die Hij heeft gegeven. Voor alle weldaden die Hij heeft
gedaan.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!
Bidt u mee voor vervolgde christenen? www.stichtinghvc.nl/ikleefmee

