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Hemelhoog 346: 1, 2, 3 en 4
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1e Bijbellezing
Handelingen 9: 1-9 (Bijbel in Gewone Taal)

1. -2. Saulus was nog steeds een gevaar voor de 

volgelingen van de Heer Jezus. Hij wilde naar de stad 

Damascus om ook daar naar gelovigen te zoeken. 

Maar eerst ging hij naar de hogepriester. Hij vroeg of 

die hem brieven wilde meegeven voor de synagogen in 

Damascus. Want hij wilde toestemming hebben om alle 

gelovigen gevangen te nemen en hen naar Jeruzalem 

te brengen. 



1e Bijbellezing
Handelingen 9: 1-9 (Bijbel in Gewone Taal)

3. Saulus vertrok naar Damascus. Toen hij daar bijna 

was, straalde er plotseling een licht uit de hemel om 

hem heen. 4. Saulus viel op de grond en hoorde een 

stem zeggen: ‘Saulus, Saulus, waarom vervolg je mij?’ 

5. Saulus vroeg: ‘Heer, wie bent u?’ De stem zei: ‘Ik 

ben Jezus. Ik ben degene die jij vervolgt. 6. Sta op en 

ga de stad in. Daar zal iemand je vertellen wat je moet 

doen.’ 



1e Bijbellezing
Handelingen 9: 1-9 (Bijbel in Gewone Taal)

7. De mannen die met Saulus meereisden, hoorden wel 

een stem, maar ze zagen niemand. Ze waren zo 

verbaasd, dat ze niets wisten te zeggen. 8. Saulus

stond op van de grond. Zijn ogen waren open, maar 

toch kon hij niets zien. De mannen die bij hem waren, 

pakten zijn hand en brachten hem naar Damascus. 9. 

Drie dagen lang kon Saulus niets zien. En al die tijd at 

en dronk hij niet. 
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2e Bijbellezing
Handelingen 9: 10-19 (Bijbel in Gewone Taal)

10. In Damascus woonde een gelovige die Ananias 

heette. In een droom zei de Heer tegen hem: ‘Ananias!’ 

Ananias antwoordde: ‘Ik luister, Heer.’ 11. Toen zei de 

Heer tegen hem: ‘Ga naar het huis van Judas, in de 

Rechte Straat. Vraag daar naar een man die Saulus

heet, en uit de stad Tarsus komt. Hij is aan het bidden, 

12. en hij heeft een droom gehad. In die droom heeft hij 

gezien dat er een man naar hem toe komt die Ananias 

heet. En die man zorgt ervoor dat hij weer kan zien.’



2e Bijbellezing
Handelingen 9: 10-19 (Bijbel in Gewone Taal)

13. Ananias zei: ‘Heer, Saulus heeft uw volgelingen in 

Jeruzalem veel kwaad gedaan. Dat heb ik van veel 

mensen gehoord. 14. En hij is naar Damascus 

gekomen om iedereen die in u gelooft, gevangen te 

nemen. Hij heeft toestemming van de hogepriesters.’ 

15. Maar de Heer zei: ‘Toch moet je gaan. Want ik heb 

Saulus uitgekozen om voor mij te werken. Hij moet over 

mij vertellen aan alle volken, aan koningen en aan de 

Israëlieten.



2e Bijbellezing
Handelingen 9: 10-19 (Bijbel in Gewone Taal)

16. Als dienaar van mij zal hij veel moeten lijden. Dat 

zal ik hem laten zien.’ 17. Toen ging Ananias op weg. 

Hij ging het huis in waar Saulus was, en legde zijn 

handen op hem. Hij zei: ‘Saulus, vriend, op de weg 

naar Damascus heb je de Heer Jezus gezien. Nu heeft 

hij mij naar jou toe gestuurd. Want hij wil dat je weer 

kunt zien, en dat de heilige Geest in je komt.’ 18. 

Meteen kon Saulus weer zien. Het was alsof er een 

blinddoek voor zijn ogen weggehaald werd. Saulus

stond op en liet zich dopen. 19. En toen hij gegeten 

had, kreeg hij zijn kracht terug.



Lauren Daigle: You Say
(Nederlandse vertaling)

Ik blijf vechten tegen stemmen in mijn hoofd die 
zeggen dat ik niet genoeg ben.
Elke leugen die me vertelt dat ik nooit goed 
genoeg zal zijn.
Ben ik meer dan alleen de som van elk 
hoogtepunt en elk dieptepunt?
Herinner mij aan wie ik ben, want ik moet het 
weten (ooh oh)



Lauren Daigle: You Say
(Nederlandse vertaling)

U zegt dat ik geliefd ben als ik niets kan voelen
U zegt dat ik sterk ben als ik denk dat ik zwak ben
U zegt dat ik vastgehouden word als ik tekort schiet
En als ik er niet bij hoor, vertelt U me 

dat ik van U ben

En ik geloof (ik), oh ik geloof (ik)
Wat U van mij zegt (ik)
ik geloof



Lauren Daigle: You Say
(Nederlandse vertaling)

Het enige wat nu telt is alles wat U van me denkt
In U vind ik mijn waarde, 

in U vind ik mijn identiteit, (ooh oh)

U zegt dat ik geliefd ben als ik niets kan voelen
U zegt dat ik sterk ben als ik denk dat ik zwak ben
U zegt dat ik vastgehouden word als ik tekort schiet
En als ik er niet bij hoor, vertelt u me 

dat ik van u ben
En ik geloof (ik), oh ik geloof (ik)
Wat u van mij zegt (ik)
ik geloof



Lauren Daigle: You Say
(Nederlandse vertaling)

Ik neem alles wat ik heb en 

leg het nu aan uw voeten
U hebt elke mislukking God
En U zult elke overwinning krijgen (ooh oh)

U zegt dat ik geliefd ben als ik niets kan voelen
U zegt dat ik sterk ben als ik denk dat ik zwak ben
U zegt dat ik vastgehouden word als ik tekort schiet
En als ik er niet bij hoor, vertelt U me 

dat ik van U ben
En ik geloof (ik), oh ik geloof (ik)
Wat U van mij zegt (ik)
ik geloof
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Opwekking 812:

What a beautiful Name
(Nederlandse vertaling)

U was in het begin het Woord
Eén met God, de Heer, de Allerhoogste
Uw verborgen glorie in de schepping
Nu openbaarde in U onze Christus

Wat een mooie naam is het
Wat een mooie naam is het
De naam van Jezus Christus, mijn Koning



Opwekking 812:

What a beautiful Name
(Nederlandse vertaling)

Wat een mooie naam is het
Niets is hiermee vergeleken
Wat een mooie naam is het
De naam van Jezus

U wilde de hemel niet zonder ons
Dus Jezus, U bracht de hemel naar beneden
Mijn zonde was geweldig, Uw liefde was groter
Wat zou ons nu kunnen scheiden



Opwekking 812:

What a beautiful Name
(Nederlandse vertaling)

Wat een prachtige naam is het
Wat een prachtige naam is het
De naam van Jezus Christus, mijn Koning

Wat een prachtige naam is het
Niets is hiermee vergeleken
Wat een prachtige naam is het
De naam van Jezus
Wat een prachtige naam is het
De naam van Jezus



Opwekking 812:

What a beautiful Name
(Nederlandse vertaling)

De dood kon U niet vasthouden, 

de sluier scheurde voor U
U hebt de roem, de zonde en het graf 

het zwijgen opgelegd
De hemel brult, de eer van Uw glorie
Want U wordt weer tot leven gebracht

U hebt geen rivaal, U hebt geen gelijke
Nu en voor altijd, God… U regeert
Van U is het Koninkrijk, van U is de glorie
Van U is de Naam, boven alle namen



Opwekking 812:

What a beautiful Name
(Nederlandse vertaling)

Wat een krachtige naam is het
Wat een krachtige naam is het
De naam van Jezus Christus, mijn Koning

Wat een krachtige naam is het
Niets kan tegenstaan
Wat een krachtige naam is het
De naam van Jezus



Opwekking 812:

What a beautiful Name
(Nederlandse vertaling)

U hebt geen rivaal, U hebt geen gelijke
Nu en voor altijd, God… U regeert
Van U is het Koninkrijk, van U is de glorie
Van U is de Naam, boven alle namen

Wat een krachtige naam is het
Wat een krachtige naam is het
De naam van Jezus Christus, mijn Koning

Wat een krachtige naam is het
Niets kan tegenstaan
Wat een krachtige naam is het
De naam van Jezus



Collecte Hervormde Gemeente
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Kinga Bán: Vandaag

Gisteren is een afdruk van je voeten in het zand.
Morgen is de aanblik van een eindeloos groot strand.
De zee komt op wanneer ze wil, ze wist je passen uit.
En als de wind het zand bespeelt, 

zie je nauwelijks meer vooruit.

Dit is vandaag, het is alles wat je hebt.
Morgen komt later en gisteren is alweer weg.
Dit is vandaag, met z’n vreugde en zijn pijn
en je hoeft maar één ding te doen. Dat is: er zijn.



Kinga Bán: Vandaag

Als je om je heen kijkt, maar je ziet niet wat je hoopt.
En als het lijkt of je al tijden 

zonder toekomst verder loopt.
Bedenk dan, als je zicht verliest: je loopt in Iemands zicht.
De Aanwezige verlaat je niet, 

want de hemel gaat nooit dicht.

Dit is vandaag en het is alles wat je hebt.
Morgen komt later en gisteren is alweer weg.
Dit is vandaag, met z’n vreugde en zijn pijn
en je hoeft maar één ding te doen...



Kinga Bán: Vandaag

En niets is moeilijker dan laten gaan.
De toekomst, het verleden.
Maar je bent al hier, je kunt het aan.
Gedragen door de Ene.

Dit is vandaag en het is alles wat je hebt.
Morgen komt later en gisteren is alweer weg.
Dit is vandaag, met z’n vreugde en zijn pijn.
Je hoeft maar één ding te doen. Dat is: er zijn.

Vandaag...



ZegenZegen
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