
Welkom  
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Psalm 75: 1, 4 en 6 

1.  U alleen, U loven wij;  

   Ja wij loven U, o HEER',  

   Want Uw Naam, zo rijk van eer,  

   Is tot onze vreugd nabij.  

   Dies vertelt men in ons land,  

   Al de wond'ren Uwer hand.  

 

 4.  Geen geval, geen zorg, geen list,  

   Oost, noch west, noch zandwoestijn,  

   Doet ons meer of minder zijn:  

   God is rechter, die 't beslist;  

   Die, als aller oppervoogd,  

   Deez' vernedert, dien verhoogt. 

6.  'k Zal dit melden, 'k zal altijd  

   Zingen Jakobs God ter eer,  

   Slaan der bozen hoornen neer,  

   Vellen wat Zijn Naam bestrijdt; 

   Maar der vromen hoorn en macht  

   Zal verhoogd zijn door Gods kracht. 

 

Opwekking 392: 1, 2 en 4 

1.  Mijn Jezus, ik hou van U, 

ik noem U mijn Vriend. 

Want U nam de straf op U 

die ik had verdiend. 

De grote Verlosser, 

mijn Redder bent U; 

'k Heb van U gehouden, 

maar nooit zoveel als nu. 

  

2.  Mijn Jezus, ik hou van U, 

want U hield van mij. 

Toen U aan het kruis hing, 

een wond in uw zij. 

Voor mij de genade, 

een doornenkroon voor U; 

'k Heb van U gehouden, 

maar nooit zoveel als nu. 

4.  Als ik in uw glorie, 

uw eeuwigheid kom, 

dan buig ik mij vóór U, 

in uw heiligdom. 

Gekroond met uw heerlijkheid,  

zal 'k zingen voor U: 

'k Heb van U gehouden, 

maar nooit zoveel als nu, 

maar nooit zoveel als nu. 
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Joh. de Heer 722: 1 en 3 

1.  Kroon Hem met gouden Kroon, 

het Lam op Zijne troon. 

Hoor, hoe het Hemels loflied al, 

verwint in heerlijk schoon.  

Ontwaak mijn ziel en zing, 

van Hem, Die voor u stierf. 

En prijs Hem in all' eeuwigheên, 

Die 't heil voor u verwierf. 

 

3.  Kroon Hem, de Vredevorst!  

Wiens macht eens heersen zal.  

Van pool tot pool, van zee tot zee;  

't Klinke over berg en dal.  

Als alles voor Hem buigt 

en vrede heerst alom. 

Wordt d' aarde weer een paradijs, 

kom, Here Jezus! kom! 

Joh de Heer 881: 1 en 2 

1.  Is hier een hart, 

door vrees benard, 

vermoeid door 's levens strijd? 

Twijfel drukt U neer; 

gij struikelt telkens weer 

O, vat weer moed, 

want God is goed 

en steeds tot hulp bereid! 

Zo gij slechts kunt geloven, 

ziet gij Zijn heerlijkheid. 

  

Refrein: 

Daar zijn geen grenzen 

aan Jezus' macht 

voor elk die wond'ren 

van Hem verwacht 

Ja, wie Hem aanraakt 

ervaart Zijn kracht 

Daar zijn geen grenzen 

aan Jezus', macht. 

  

2.  Gaat gij gebukt, 

door zorg gedrukt? 

Leg dan Uw lasten neer! 

Tob niet langer voort 

vertrouw op 's Heren woord: 

Hij hoort Uw beê, 

en schenkt U vreê, 

in liefde eind'loos teer, 

zo gij slechts kunt geloven 

Niets is onmoog'lijk meer!      Refrein:  
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Psalm121: 1 en 4 

1.  Ik sla mijn ogen op en zie 

de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? 

Mijn hulp is van mijn Here, die 

dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen. 

 



4.  De Heer zal u steeds gadeslaan, 

  Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. 

  Hij zal uw komen en uw gaan, 

  wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren. 

 

Gezang 201: 1 en 3 (Herv.bundel 1938) 

1.  Als God, mijn God, maar voor mij is, 

wie is er dan mij tegen? 

Dan werken druk en droefenis 

mijn ziele tot een zegen; 

dan waakt alom een eng'lenwacht, 

dan zie ik sterren in de nacht 

en bloemen op mijn wegen. 

 

3. Ik heb mijn God, dat is genoeg, 

     ik wens mij niets daarneven. 

     Veel meer dan 't meeste, dat ik vroeg, 

     is mij in Hem gegeven: 

     mijn hoogste goed, mijn troost in smart, 

     de trouwe Vader van mijn hart, 

     mijn eeuwig licht en leven. 
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Joh. de Heer 213: 1 en 3 

1.  't Scheepke onder Jezus' hoede 

Met de kruisvlag hoog in top, 

Neemt, als arke der verlossing, 

Allen, die in nood zijn, op. 

Refrein: 

Al staat de zee ook hol en hoog, 

En zweept de storm ons voort, 

Wij hebben 's Vaders Zoon aan boord 

En 't veilig strand voor oog.  

 

3.  Arme zondaar, zie de kruisvlag 

Wapp'rend langs de oceaan: 

Weet, de Heer is in het scheepje 

Kom! neem uw verlossing aan. 

 

Refrein: 

Dies rijst een lied tot God omhoog, 

Ruist vol een dankakkoord: 

Wij hebben 's Vaders Zoon aan boord 

En 't veilig strand voor oog.

Joh. de Heer 569: 1 en 2 

1.  Heer, wees mijn Gids  

op heel mijn levenspad, 

Wees Gij mijn Gids. 

Wijs mij de weg  

naar Sions gouden stad, 

Wees Gij mijn Gids. 

Blijf dicht mij bij; 

Ga stap voor stap mij voor; 

Dan ben 'k gerust 

En veilig volg 'k Uw spoor. 

 



2.  'k Was vroeger blind  

en dwaalde van het pad, 

Want 'k had geen Gids; 

Ver dwaalde ik af,  

totdat ik ernstig bad: 

"Wees Gij mijn Gids". 

Hij heeft 't verhoord,  

'k ben nu verheugd en blij, 

Want Jezus kwam en nu is 't licht voor mij. 
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Joh. de Heer 150: 1 en 3 

1.  Welk een vriend is onze Jezus, 

Die in onze plaats wil staan! 

Welk een voorrecht, dat ik door Hem, 

Altijd vrij tot God mag gaan. 

Dikwijls derven wij veel vrede, 

dikwijls drukt ons zonde neêr, 

juist omdat wij 't al niet brengen, 

in 't gebed tot onze Heer. 

  

3.  Zijn wij zwak, belast, beladen, 

en ter neêr gedrukt door zorg, 

dierb're Heiland! onze toevlucht! 

Gij zijt onze hulp en borg, 

als soms vrienden ons verlaten, 

gaan wij biddend tot de Heer; 

in Zijn armen zijn wij veilig, 

Hij verlaat ons nimmermeer. 

Joh. de Heer 523: 1, 2 en 3 

1.  Veilig in Jezus' armen 

Veilig aan Jezus' hart! 

Daar in Zijn teêr erbarmen, 

Daar rust mijn ziel van smart, 

Hoor, 't is het lied der eng'len, 

Zingend van liefd' en vreê. 

Ruisend uit 's hemels zalen, 

Over de glazen zee. 

  

 

Refrein: 

Veilig in Jezus' armen, 

Veilig aan Jezus' hart. 

Daar in Zijn teêr erbarmen, 

Daar rust mijn ziel van smart, 

  

2.  Veilig in Jezus' armen 

Vrij bij mijn Heer en Borg; 

Vrij van 't gewoel der wereld, 

Vrij van verdriet en zorg; 

Vrij van de vrees en twijfel, 

Vrij van der zonden macht: 

Nog slechts een weinig lijden, 

Nog slechts een korte nacht. 

  

 

Refrein: 

Veilig in Jezus' armen 

Vrij bij mijn Heer en Borg; 

Vrij van 't gewoel der wereld, 

Vrij van verdriet en zorg; 

 

  



3.  Jezus, mijn dierb're Toevlucht, 

Jezus, Gij stierf voor mij! 

Dat op die Rots der eeuwen 

Eeuwig mijn hope zij! 

Heer, laat mij lijdzaam wachten, 

Totdat het duister vliedt, 

En 't oog aan gindse kusten 

Uw heillicht gloren ziet. 

  

 

Refrein: 

Jezus, mijn dierb're Toevlucht, 

Jezus, Gij stierf voor mij! 

Dat op die Rots der eeuwen 

Eeuwig mijn hope zij! 
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Gezang 232: 1, 2 en 3 (Herv. Bundel 1938) 

1.  Neem, Heer, mijn beide handen 

en leid uw kind, 

tot ik aan d' eeuw'ge stranden 

de ruste vind! 

Te zwaar valt m' elke schrede, 

als 'k U verlaat. 

O, neem mij met U mede, 

daar waar Gij gaat. 

 

2.  O, doe genaad' ervaren 

aan 't bevend hart, 

en breng het tot bedaren 

bij vreugd en smart! 

Laat m' aan uw voeten rusten, 

mij, hulp'loos kind, 

vertrouwen en berusten, 

voor d' uitkomst blind! 

3.  En blijft m' ook soms verborgen 

uw grote macht, 

Gij voert mij tot de morgen, 

ook door de nacht. 

Neem dan mijn beide handen 

en leid uw kind, 

tot ik aan d' eeuw'ge stranden 

de ruste vind! 

 

Psalm 84: 1 en 6 

1.  Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 

  het huis waar Gij uw naam en eer 

  hebt laten wonen bij de mensen. 

  Hoe brand ik van verlangen om 

  te komen in uw heiligdom. 

  Wat zou mijn hart nog liever wensen 

  dan dat het juichend U ontmoet 

  die leven zijt en leven doet. 

 

6.  Want God onze Heer die ons mild 

  bestraalt als zon, beschermt als schild, 

  zal in genade ons verhogen. 

  Zijn hand onthoudt het goede niet 

  aan wie oprecht Hem hulde biedt 

  en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 

  Heer, die het al in handen houdt, 

  welzalig die op U vertrouwt. 
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Opwekking 71: 1 en 2 

Refrein: 

Jezus leeft in eeuwigheid, 

zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 

Alle dingen maakt Hij nieuw. 

Hij is de Heer van mijn leven. 

1.  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:   Refrein

2.  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: 

Refrein  

Jezus komt in heerlijkheid, 

zijn sjaloom wordt wereldwijd. 

Alle dingen maakt Hij nieuw. 

Hij is de Heer van ons leven. 

 

Joh. de Heer 210: 1 en 2                                  Refrein: 

1.  Kom tot uw Heiland, toef langer niet, 

Kom nu tot Hem, die redding u biedt; 

Die ook voor u de hemel verliet; 

Hoor naar Zijn roepstem: Kom! 

Heerlijk, heerlijk, klinkt de vreugdetoon, 

Van de zaal'gen juichend bij Gods Zoon; 

Als zij vergaad'ren rondom de troon, 

Daar, waar de eng'len staan. 

 

2.  "Laat kind'ren komen", zo klonk Zijn stem; 

Spring op van vreugd, verblijd u in Hem; 

O, luister naar de lief'lijke stem: 

Toef langer niet, maar kom!           Refrein 
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Evangelische liedbundel 7b: 1, 3 en 5 

1.  Mijn herder is de HERE God, 

In Hem is al mijn lust; 

In groene weiden voert Hij mij 

Aan wateren der rust. 

  

3.  En ga 'k door 't diepe doodsravijn, 

geen vrees verbijstert mij: 

Uw stok en staf zijn mij tot troost, 

Gijzelf zijt mij nabij. 

 5.  Genade en goedheid volgen mij 

mijn ganse levensdag, 

totdat ik eens in 's HEREN huis 

voor eeuwig wonen mag. 



  

Gezang 178: 5 en 8 (Herv. Bundel 1938) 

5.  Jezus Christus is gestorven, 

is verrezen ook voor mij, 

heeft de zegepraal verworven 

en het leven, ook voor mij. 

Aan Gods rechterhand gezeten, 

zal Hij nimmer mij vergeten, 

maar, uit deernis met mijn lot, 

treedt Hij voor mij in bij God. 

 

8. Maar wat lot,'t zij dood of leven, 

smaad of eerbetoon, mij wacht, 

Jezus zal mij nooit begeven: 

ben ik zwak, bij Hem is kracht. 

Gunst van mensen, raad van vrinden, 

bitt're haat van kwaadgezinden, 

hoogte, diepte, vreugd of rouw, 

niets ontrooft mij aan Gods trouw.
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Psalm 150: 1 en 2 

1.  Looft God, looft Hem overal. 

  Looft de Koning van 't heelal 

  om zijn wonderbare macht, 

  om de heerlijkheid en kracht 

  van zijn naam en eeuwig wezen. 

  Looft de daden, groot en goed, 

  die Hij triomferend doet. 

  Hem zij eer, Hij zij geprezen. 

  

2.  Hef, bazuin, uw gouden stem, 

  harp en fluit, verheerlijkt Hem! 

  Cither, cimbel, tamboerijn, 

  laat uw maat de maatslag zijn 

  van Gods ongemeten wezen, 

  opdat zinge al wat leeft, 

  juiche al wat adem heeft 

  tot Gods eer. Hij zij geprezen 

Gezang 409: 1 en 5 (Liedboek voor de Kerken) 

1.  Laat ons de Heer lofzingen, 

  juicht, al wie bij Hem hoort! 

  Hij zal met trouw omringen 

  wie steunen op zij woord. 

  Al moet ge hier ook dragen 

  veel duisternis en dood, 

  gij hoeft niet te versagen, 

  Hij redt uit alle nood. 

 5.  Daarom lof zij de Here, 

  in wie ons heil bestaat, 

  Hem die ons toe wou keren 

  zijn liefelijk gelaat. 

  Hij moge ons behoeden, 

  elkander toegewijd, 

  en schenke ons al 't goede 

  nu en in eeuwigheid.

Sluiting 

 

Dank voor uw aanwezigheid. U wordt van harte uitgenodigd in de zaal Aquamarijn 

om na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee! 


