
Overwinning
Je twijfelt of je wel in de hemel zult komen,

een stemmetje in je zegt van niet.
Te zondig voor al die mooie dromen.

Dat loopt op niets uit,
zoals je zelf toch wel ziet.

Het is om wanhopig te worden.
„t Drukt je neer, je komt geen stap vooruit.

Vooral in je zwakste momenten
word je

door een machtige vijand gestuit.

Dan mag je Gods daden hóóg houden,
in gebed en in smeking, luisterend naar Zijn stem.

Hij geeft je vergeving èn een nieuw leven.
Want alles is uit  

en door en tot Hem.

Gaandeweg zul je ontdekken, ik ben zo moe!
Ik kan zelf niet meer verder!

Dan geeft Jezus en door Hem Gods Geest 
je ondersteuning.  

De HERE is immers ook jouw herder.

Wat een vooruitzicht word je gegeven!
Gods toekomst ligt in het verschiet.

De banier van Christus kruis en opstanding opgeheven.
Zijn overwinning!

Niemand doet dàt teniet.

Amalek ìs overwonnen!
Gods genade ten volle ontvouwd!

Daar kun je werkelijk mee Thuiskomen;
dankzij Diegene 

op wie jij vertrouwt.Ds.Sjaak Maliepaard



Gedeeld

U hebt in alles ons bestaan gedeeld;
Uw liefde, zo zichtbaar, ons gegeven.

Op de derde dag stond U op uit de dood: 
ons nieuwe leven.

U gaf U over voor ons behoud;
in de hof, o diepte, uw zweet werd bloed.
Vader, bad U, niet mijn wil geschiedde;

U keerde vloek in zegen, wat ’n geloofsmoed!

U bent de Overwinnaar van de dood;
de steen voor het graf ‘t kon U niet keren.
God gaf daarmee ’t bewijs van Zijn shalom,
Het is volbracht. Wat kan ons nu nog deren?

Dat volbrachte werk op die Paasmorgen;
Als rots in de branding gesteld.

Door Geloof kunnen we nu Uw leven leven,
Hoe hoog ook de golven slaan met ruw geweld.

U, Hogepriester naar Melchizedeks’ orde, 
wees op Uw doorboorde handen en voeten, en doorstoken zij!

Het kruis afgedrukt in uw lichaam voor eeuwig.  
Waardoor wij rein zijn, en volkomen vrij.Ds Sjaak Maliepaard.



Gods wil
Vader, zei U: “ Hier ben Ik, om Uw wil te doen”

Wij zijn door die wil geheiligd.
Uw lichaam en uw bloed als offer voor ons gebracht,

alleen zo zijn we voor eeuwig gereinigd,
en door U beveiligd.

Nee, „t was geen toeval dat U trof,
noch „als je zo leeft moest „t daar wel van komen. „

U gaf vrijwillig U aan de Vader prijs,
God zal Zelf voorzien in het Lam, 

wie had durven dromen.

Gods‟ wil door U volkomen waargemaakt;
De boze had daardoor „t nakijken.

U verloste ons van zijn slavernij en boze macht.
Zijn vaandel over ons leven

moest hij strijken.

Here Jezus, uw verlossend lijden en sterven,
het rustpunt, ook van mijn zo zoekend hart.

Hoewel soms aangevochten, neergeveld en toch weer opgeheven.
Wij gaan ten einde toe, 

door Uw Woord en genade, 
vanaf de start.

U hebt ons door uw eigen dood verzoend. 
U verloste ons van al onze zonden.

Gekocht en betaald zijn wij, 
met uw dierbaar bloed,
dat heelt alle wonden.Ds Sjaak Maliepaard.



Genade.

Ik was een arme bedelaar,
zoekend naar houvast , 

maar blind 
voor wat was waar.

U opende toen mijn ogen. 
Wat een genade, U liet mij zien:

Uw plaatsvervangend lijden en sterven op Golgotha,
O Here,  

U bent mijn doel, betekenis en zin. 

‘t Ongezuurde brood gebroken,
de beker der verlossing, als uw lijdensvrucht.

Jezus, wat bent U goed en vol genade,
ik hef het zegevierend in de lucht.

Ds Sjaak Maliepaard.



Getuigen zijn
Getuigen zijn, zie daar eens aan! 

Die durft zeg, heb je ‟t al vernomen.
Gods Geest maakt mensen tegendraads 

om juist ootmoedig voor Hem uit te komen.

Getuigen zijn, soms doet het wel een beetje pijn, 
als wij Uw Naam op onze lippen dragen,

terwijl ons hart, zo vol venijn, eigenlijk het met andere heren willen wagen.

Getuigen zijn is feitelijk zeggen: er is maar Eén, die door Zijn bloed,
in plaatsvervangend lijden op ‟t kruis

voor al onze zonden eens voor altijd heeft geboet.

Getuigen zijn. Deze dag is het feest! Voor u en jou heeft Jezus 
Gods wil gedaan en – oh wat nodig! – voor mij ‟t allermeest!

Zó mag ik Gods liefde in Christus ervaren.  De stormen zijn gestild. 
Hij doet mij , als „n kind op moeders schoot, bedaren. 

Is het dan toch zó door Hem gewild? 

Getuigen zijn is, - oh wat heerlijk zeg! - bekennen van Gods kleur. 
Eén is het, die nu werkelijk voor ons telt. Zijn liefde geeft aan allen Christus‟ geur.

Zijn toekomst is geopend. Nu wacht ons nog de vrucht,
geduldig, waakzaam hopend. 

Hef nu je hoofd maar op, moedig, opgelucht!

Getuigen zijn voor jong en oud. Zullen we het samen doen!
In de gemeente, vindplaats van Zijn heil,

onder een onbevlekt blazoen.

ds. Sjaak Maliepaard



PASEN

Uit de baaierd van dood en hel ontheven

bracht Hij ons zegevierend leven aan het licht.

Na een nacht van straf en oordeel

heeft Hij zich tot onze eeuwige bestemming opgericht.

Geloof ‟t maar, laat jij je maar verblijden.

Die onverdiende boodschap is er ook voor jou!

Naast Jood wil God ja, alle volk‟ren doen belijden: 

onze Vader is Zijn Woord voor eeuwig trouw! 

En als je dan nog twijfelt aan Zijn liefde,

door eigen schuld verzink je in de nacht.

Grijp je dan maar vast aan Christus‟ kruisverdienste.

Er is verzoening!  Zelfs voor een moordenaar,  

ongedacht!ds. Sjaak Maliepaard



Pinksterfeest

Koning der koningen,
boven alle menselijke woningen,

U pleit 
bij de Vader 
voor ons.

Heer der Heren,
boven al ‘t aards begeren,

U bent                                                                                         
in Gods tempel nooit  

zonder ons.

Lam van God, geslacht
boven alle overheid en macht,

U werkt 
door uw Geest 

ook in ons

Eersteling der dagen, 
Zender van de Geest , 

U wil  
de wereld bereiken  

door ons .
Ds Sjaak Maliepaard


