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Opw 797 
DNP Ps 31 : 1, 2, 6 
Kinderlied: Leeuw van Juda, Lam van God 
Schriftlezing: Handelingen 15:1-31 
Opw 688   (Genade zo groot) 
GK(2017) 213 : 1, 2, 3 
 

 
 
Opw 797 
 
U roept ons samen als kerk van de Heer, 
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
 
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 
U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
 
U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 
Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 
 

Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 
 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 
DNP 31 : 1, 2, 6 
 
1 Ik schuil bij U met al mijn zorgen. 
O Heer, beschaam mij niet, 
U die steeds redding biedt. 
Bij U, mijn rots, ben ik geborgen. 
U zult mij zorgzaam leiden, 
van dreiging mij bevrijden. 
 
2 Mijn leven leg ik in uw handen. 
U, trouwe God, maakt vrij. 
Ik haat afgoderij, 
maar voel voor U de liefde branden, 
voor U die mijn ellende 
en zielsbenauwdheid kende. 
 
6 Op U, mijn Heer, blijf ik vertrouwen. 
Ik zeg: U bent mijn God, 
in uw hand ligt mijn lot. 
Laat niet de vijand mij benauwen. 
Verlicht mij op mijn wegen, 
red mij, geef mij uw zegen. 
 
 
Kinderlied: Leeuw van Juda, Lam van God 
 
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 
 
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 
 
Leeuw van Juda ... 
 
Lam van God (Leeuw van Juda) 
Lam van God (Leeuw van Juda) 
Lam van God 
 
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 
wij aanbidden U 
wij aanbidden U 
Jezus onze Heer 
 
 
Lezen: Handelingen 15:1-31 
 
 
Opw 688 
 
Genade zo groot, 
aan mij die het niet verdient, 
liet Christus zijn liefde zien, 
want Hij kocht mij vrij. 
Genade zo groot, 
de schuld die ik voor Hem leg, 
wast Hij geduldig weg; 
zijn bloed reinigt mij. 
 
En al wat ik heb, 
leg ik voor Hem neer, 
mijn verlosser en heer, 
die mij liefheeft. 
 
Liefde zo groot, 
die standhield tot in de dood, 
schonk in de diepste nood 
vergeving aan mij. 
Liefde zo groot, 
wiens kracht onverslaanbaar is, 
verdrijft elke duisternis; 
nu zijn wij vrij. 
 
En al wat ik heb, 
leg ik voor Hem neer, 
mijn verlosser en heer, 
die mij liefheeft. 
 
En al wat ik heb, 
leg ik voor Hem neer, 

mijn verlosser en heer, 
die mij liefheeft. 
 
 
GK(2017) 213 
 
Eigenroem is uitgesloten: 
onverdiend geluk voor mij! 
Groot geschenk van God genoten: 
zijn genade maakt me vrij. 
Ja, nog voor ik was geboren, 
voor Gods hand die alles schiep, 
ons uit niets tot leven riep, 
heeft zijn liefde mij gekozen: 
God is liefde Engelenstem, 
mensentong, verheerlijk Hem! 
 
Want zo lief had God de wereld, 
dat Hij zijn geliefde Zoon 
voor die diep gevallen wereld 
overgaf aan smaad en hoon. 
Ja, toen wij nog zondaars waren, 
liet God zijn genade zien, 
toen zijn Zoon de kruisdood stierf, 
stierf voor ons die schuldig waren: 
God is liefde! Engelenstem, 
mensentong, verheerlijk Hem! 
 
Dat is eindeloze ontferming: 
door genade schuldenvrij! 
God schenkt redding en bescherming 
aan een zondaar, ook aan mij. 
Telkens als mijn onvermogen, 
als mijn diep bederf mij tart, 
toont God mij zijn vaderhart, 
lees ik in zijn vriendelijke ogen: 
God is liefde! Engelenstem, 
mensentong, verheerlijk Hem! 


