
Zondag 20 november 2022 

9:30 uur 

Dorpskerk Bodegraven 

Voorganger:  ds. A.J.R. Treur 

___________________________________________________________________________________________ 

Lied 387:1 en 3 (Weerklank) 
Loof God, die mij, al wat ik heb misdreven 
om Christus' wil genadig wil vergeven 
daar Hij voor mij gerechtigheid verwierf 
Hij wil mijn zonden nimmermeer gedenken 
maar uit genade mij vergeving schenken 
omdat zijn Zoon ook voor mijn zonden stierf. 
 
Wanneer ik sterf, dan word ik opgenomen 
En mag mijn ziel direct bij Christus komen, 
Bij Hem, haar Hoofd, bij Hem, haar Bruidegom. 
Eens zal mijn lichaam, uit het graf herrezen, 
Gelijk aan zijn verheerlijkt lichaam wezen, 
O troost zo groot, wanneer ik bij Hem kom. 
 
Lied 395 (OTH) 
Jezus leeft in eeuwigheid,  
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 
 
Straks als er een nieuwe dag begint, 
en het licht het van het duister wint, 
mag ik bij Hem binnengaan, 
voor Zijn troon gaan staan. 
Hef ik daar mijn loflied aan: 
 
Jezus leeft in eeuwigheid, 
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 



Straks wanneer de grote dag begint, 
en het licht voor altijd overwint, 
zal de hemel opengaan, 
komt de Heer er aan. 
Heffen wij dit loflied aan: 
 
Jezus komt in heerlijkheid, 
Zijn sjaloom wordt wereldwijd. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van ons leven. 
 
Lied 129:1 en 2 (OTH) 
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 immermeer. 
 
Ziet Hem verschijnen, Jezus, onze Heer! 
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
Weest dan, volk des Heren, blijd’ en welgezind, 
en zegt telkenkere: ‘Christus overwint!’ 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Een toekomst vol van hoop (Sela) 
In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  
 
Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    
 
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        



Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
 
U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.                   
 
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
 
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
 
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
 


