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zondag 23 oktober2022 

Welkom 

ehz464 Met open armen 

Tekst: Antonie Fountain, Lee Ann Vermeulen 
Muziek: Antonie Fountain, Jeroen van der Werken 
© Small Stone Media 
 

Kom, als je honger hebt of dorst, 
hier kun je eten, deel met ons. 
Kom met je tranen en je pijn, 
hier is het goed, hier mag je zijn. 
Met open armen word je ontvangen. 
 
Kom, als je moe bent van je vlucht, 
hier ben je veilig, hier is rust. 
Kom, met je wanhoop en verdriet, 
hier mag je weer een toekomst zien. 
Met open armen word je ontvangen. 

Refrein: 

Welkom in Gods huis, 
welkom in Gods huis. 
Welkom in Gods huis, 
welkom, welkom thuis. 

 
Kom met je leegte en je angst, 
hier word je liefdevol omarmd. 
Kom maar, als niemand je verstaat, 
hier is een plek voor jouw verhaal. 
Met open armen word je ontvangen. 

Refrein:   [2x] 

Welkom in Gods huis, 
welkom in Gods huis. 
Welkom in Gods huis, 
welkom, welkom thuis. 

 

Gebed 
 

ehz296 God kent jou 

Tekst en muziek: Lee Ann Vermeulen 
© L.A. Vermeulen 
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God kent jou vanaf het begin 
helemaal van buiten en van binnenin. 
Hij kent al je vreugde en al je verdriet, 
want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet. 
 
En weet je wat zo mooi is? 
Bij Jezus voel je je vrij 
om helemaal je zelf te zijn, 
want Hij houdt van jou, 
ja, Hij houdt van jou, 
ja, Hij houdt van jou en mij. 
 
God kent jou vanaf het begin 
helemaal van buiten en van binnenin. 
Hij kent al je vreugde en al je verdriet, 
want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet 
 
En weet je wat zo mooi is? 
Bij Jezus voel je je vrij 
om helemaal je zelf te zijn, 
want Hij houdt van jou, 
ja, Hij houdt van jou, 
ja, Hij houdt van jou en mij. 
 
God kent jou vanaf het begin 
helemaal van buiten en van binnenin. 
Hij kent al je vreugde en al je verdriet, 
want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet. 
 
God kent jou vanaf het begin 
helemaal van buiten en van binnenin. 
Hij kent al je vreugde en al je verdriet, 
want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet. 
- Hij ziet de dingen die een ander niet ziet. 
 
ehz275 Op het puntje van m'n stoel 

Tekst en muziek: Rikkert Zuiderveld 
© Universal Songs 
 

'k Zit op het puntje van m'n stoel: 
het is zo spannend; 
en ik ga op m'n tenen staan: 
ik ben verlangend 
naar die ene grote dag 
dat ik Hem ontmoeten mag. 
O, o, o, het is zo spannend! 
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Een hele nieuwe wereld, 
een hele nieuwe tijd. 
Een hele nieuwe aarde, 
vol gerechtigheid! 
 
En dat is: 
vrede voor de mensen; 
een wereld zonder grenzen; 
voor iedereen te eten; 
en niemand wordt vergeten; 
vlaggen in de boom; 
sjaloom, sjaloom! 
 
'k zit op het puntje van m'n stoel 
in 't rond te speuren 
en ik ga op m'n tenen staan: 
het gaat gebeuren. 
Dat de wereld nieuw zal zijn, 
zonder ziekte zonder pijn – 
o, o, o, het gaat gebeuren! 
 
Een hele nieuwe hemel, 
een hele nieuwe tijd, 
een hele nieuwe aarde 
vol gerechtigheid. 
 
En dat is: 
vrede voor de mensen; 
een wereld zonder grenzen; 
voor iedereen te eten; 
en niemand wordt vergeten; 
vlaggen in de boom; 
sjaloom, sjaloom! 
Sjaloom! 
 
ehz304 Familie 

Tekst en muziek: Marcel Zimmer © Opwekking 
 

Hoe mooi en hoe heerlijk 
als wij als familie, 
als broers en als zussen, 
om elkaar geven 
en open en eerlijk 
met elkaar omgaan, 
de vrede bewaren 
en eensgezind leven. 



 4 

En het mooiste geschenk 
wordt ons gegeven: 
de zegen van God, 
een eindeloos leven. 
 
Hoe mooi en hoe heerlijk 
als wij als familie, 
als broers en als zussen, 
om elkaar geven 
en open en eerlijk 
met elkaar omgaan, 
de vrede bewaren 
en eensgezind leven. 
 
En het mooiste geschenk 
wordt ons gegeven: 
de zegen van God, 
een eindeloos leven. 
[2x] 
 

ehz175 Worthy is the Lamb 

Tekst en muziek: Darlene Zschech 
© Hilsong Publishing / Integrity’s Hosanna! Music 
 

Thank You for the cross, Lord; 
thank You for the price You paid; 
bearing all my sin and shame, 
in love You came, 
and gave amazing grace. 
 
Thank You for this love, Lord; 
thank You for the nail pierced hands; 
washed me in Your cleansing flow, 
now all I know 
Your forgiveness and embrace. 

Chorus 

Worthy is the Lamb, seated on the throne; 
crown You now with many crowns,  
You reign victorious; 
high and lifted up, Jesus, Son of God, 
the Darling of Heaven crucified: 
Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb! 
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Thank You for the cross, Lord; 
thank You for the price You paid; 
bearing all my sin and shame, 
in love You came, 
and gave amazing grace. 
 
Thank You for this love, Lord; 
thank You for the nail pierced hands; 
washed me in Your cleansing flow, 
now all I know 
Your forgiveness and embrace. 

Chorus 

Worthy is the Lamb, seated on the throne; 
crown You now with many crowns,  
You reign victorious; 
high and lifted up, Jesus, Son of God, 
the Darling of Heaven crucified: 
Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb! 
Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb! 

 
ehz455 My lighthouse 

Tekst en muziek: Rend Collective 
© Thankyou Music 
 

In my wrestling and in my doubts, 
in my failures You won't walk out. 
Your great love will lead me through. 
You are the peace in my troubled sea, 
You are the peace in my troubled sea. 
 
In the silence You won't let go. 
In the questions Your truth will hold. 
Your great love will lead me through. 
You are the peace in my troubled sea, 
You are the peace in my troubled sea. 

Chorus: 

My lighthouse, my lighthouse 
shining in the darkness. I will follow You. 
My lighthouse, my lighthouse, 
I will trust the promise. 
You will carry me safe to shore, 
safe to shore, 
safe to shore, safe to shore. 
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I won't fear what tomorrow brings. 
With each morning I'll rise and sing. 
My God's love will lead me through. 
You are the peace in my troubled sea, 
You are the peace in my troubled sea. 

Chorus: 

My lighthouse, my lighthouse 
shining in the darkness. I will follow You. 
My lighthouse, my lighthouse, 
I will trust the promise. 
You will carry me safe to shore, 
safe to shore, 
safe to shore, safe to shore. 

 
Fire before us, You're the brightest. 
You will lead us through the storms. 
Fire before us, You're the brightest. 
You will lead us through the storms. 
Fire before us, You're the brightest. 
You will lead us through the storms. 
Fire before us, You're the brightest. 
You will lead us through the storms. 

Chorus: 

My lighthouse, my lighthouse 
shining in the darkness. I will follow You. 
My lighthouse, my lighthouse, 
I will trust the promise. 
You will carry me safe to shore, 
safe to shore, 
safe to shore, safe to shore. 

Schriftlezing 
 
Openbaringen 1 : 8 NBV 

 

 ‘Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de Heer, 
‘Ik ben het die is, die was en die komt, de Almach-
tige.’ 
 

ehzxxx In de hemel is de Heer!  

Oorspr. titel: In die hemel is die Heer 
Tekst en muziek: T. Hiemstra en A. van Zyl en B. Griffioen 
© Mar Gospel Music Publications/Small Stome Media 
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In de hemel is de Heer  
en Zijn glans is als kristal.  
Hij is de Heilige van God  
en Hij heerst over't heelal.  
Er is macht in Zijn Woord,  
als de waat'ren bruist Zijn stem.  
Als de zon op de zee zo blauw,  
zo is de rijkdom van Zijn trouw  
  

Refrein: 

En aan U alle macht,  
alle heerlijkheid en kracht.  
En aan U is de eer  
en de lof, want U regeert! 
U regeert.  
  

Miljoenen in gereedheid,  
staan de engelen om Zijn troon  
Verbijsterend Zijn sieraad  
en de schoonheid van Zijn troon.  
Er is macht in Zijn Woord,  
als de waat'ren bruist Zijn stem.  
Als de zon op de zee zo blauw,  
zo is de rijkdom van Zijn trouw  
  

Refrein: 

En aan U alle macht,  
alle heerlijkheid en kracht.  
En aan U is de eer  
en de lof, want U regeert! 
U regeert.  

2x 
  
U regeert in onze harten,  
U regeert over 't heelal.  
U regeert in onze levens,  
U regeert overal!  
U regeert in onze harten,  
U regeert over 't heelal.  
U regeert in onze levens,  
U regeert overal!  
Overal! 
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Er is macht in Zijn Woord,  
als de water'n bruist Zijn stem.  
Als de zon op de zee zo blauw,  
zo is de rijkdom van Zijn trouw.  
  
Refr. En aan U alle macht,  
alle heerlijkheid en kracht  
En aan U is de eer  
en de lof, want U regeert.  
En aan U alle macht,  
alle heerlijkheid en kracht  
En aan U is de eer  
en de lof, want U regeert! 
U regeert. 
 

Prediking 
 

Maaltijd van de Heer 
 

ehz359 Eén in de naam van Jezus  

Ned. tekst: Joh. de Heer 
Muziek: L.L. Pickett 
© Joh. de Heer 
 

Wij hebben de verlossing 
door Jezus’ dierbaar bloed; 
wij hebben de verzoening, 
o, welk een kostbaar goed! 
Wij kennen Christus Jezus, 
die voor ons bidt en pleit; 
wij hebben ’n schone erf’nis 
straks in de eeuwigheid. 

Refrein: 

Eén in de naam van Jezus, 
één zin en één gemoed, 
één in ’t geloof der Schriften, 
één in ’t verzoenend bloed, 
eén Vader, Die ons liefheeft, 
één Zoon, Die stierf aan ’t kruis, 
één geest, die leidt door ’t leven 
en straks één Vaderhuis. 

 
Wij hebben vrede in ’t harte 
door Christus onze Heer; 
wij hebben troost in smarte: 
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Hij sterkt ons telkens weer. 
Wij hebben ’n goede herder, 
’t leven en overvloed, 
en als ons einde daar is, 
schenkt Hij ons stervensmoed. 

Refrein: 

Eén in de naam van Jezus, 
één zin en één gemoed, 
één in ’t geloof der Schriften, 
één in ’t verzoenend bloed, 
eén Vader, Die ons liefheeft, 
één Zoon, Die stierf aan ’t kruis, 
één geest, die leidt door ’t leven 
en straks één Vaderhuis. 

 
Wij hebben ’t Woord, dat vast is, 
’t licht dat de nacht doorgloort. 
Wij hebben Zijn belofte – 
zalig die ’t leest en hoort. 
Wij weten uit de teek’nen: 
Zijn komst is zeer nabij! 
en heffen ’t hoofd naar boven: 
Zijn komst toch maakt ons vrij. 

Refrein: 

Eén in de naam van Jezus, 
één zin en één gemoed, 
één in ’t geloof der Schriften, 
één in ’t verzoenend bloed, 
eén Vader, Die ons liefheeft, 
één Zoon, Die stierf aan ’t kruis, 
één geest, die leidt door ’t leven 
en straks één Vaderhuis. 

 
ehz151 Loof de Here, mijn ziel 

Ps. 103: 1 
D.Garratt 
© Scripture in Song 
 

Loof de Here, mijn ziel, 
loof de Here, mijn ziel 
en alles wat in mij is Zijn heilige Naam! 

(gehele vers 3 x) 
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ehz401 Ik zal er zijn 

Tekst: Hans Maat 
Muziek: Kinga Bán en Adrian Roest 
© Stichting Sela Music 
 

Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is "Ik ben" en "Ik zal er zijn". 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: "Ik ben bij jou!" 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

tussenspel 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet, 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn 
naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
"Ik ben Die Ik ben" is Uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
Uw naam is "Ik ben" en "Ik zal er zijn". 

tussenspel 

O Naam aller namen, aan U alle eer! 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
"Ik ben Die Ik ben" is Uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
Uw naam is "Ik ben" en "Ik zal er zijn". 
 
Uw naam is "Ik ben" en "Ik zal er zijn". 
 


