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zondag 30 oktober 2022 

Welkom 

ehz030 Geprezen zij de Heer 

Tekst: Jzn. van Ingen Schenau / J.H. Maissan 
Muziek: Th.A. Arne 
 © Harmonia BV 
 

Geprezen zij de Heer, Die eeuwig leeft, 
Die vol ontferming ieder troost, 
hem al zijn schuld vergeeft; 
Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft. 

Refrein: 

Hem zij de glorie, want Hij, Die overwon, 
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon. 
Looft de Here, geprezen zij het Lam 
dat de schuld der wereld op Zich nam. 

 
Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht 
dat uitstraalt van het kruis, 
dat eens voor ons werd opgericht. 
En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht. 

Refrein: 

Hem zij de glorie, want Hij, Die overwon, 
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon. 
Looft de Here, geprezen zij het Lam 
dat de schuld der wereld op Zich nam. 

 
Want eens zal elk zich buigen voor Hem neer 
en elke tong zal blij getuigen: 
Hij is onze Heer! 
Ja, Hem komt toe in eeuwigheid de lof en eer! 

Refrein: 

Hem zij de glorie, want Hij, Die overwon, 
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon. 
Looft de Here, geprezen zij het Lam 
Dat de schuld der wereld op Zich nam. 
 
Looft de Here, geprezen zij het Lam 
Dat de schuld der wereld op Zich nam. 
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Gebed 

ehz419 Als je blij bent klap je hand 

Orig. titel: If you're happy and you know it 
© Onbekend 
 

Als je blij bent, als je blij bent, klap je hand. 
Als je blij bent, als je blij bent, klap je hand. 
Als je blij bent, laat het zien, 
't wordt een heel groot feest misschien. 
Als je blij bent, als je blij bent, klap je hand. 
 
Als je blij bent, als je blij bent, stamp je voet. 
Als je blij bent, als je blij bent, stamp je voet. 
Als je blij bent, laat het zien, 
't wordt een heel groot feest misschien. 
Als je blij bent, als je blij bent, stamp je voet. 
 
If you're happy and you know it, clap your hands. 
If you're happy and you know it, clap your hands. 
If you're happy and you know it, 
then you really want to show it. 
If you're happy and you know it, clap your hands. 
 
If you're happy and you know it, stamp your feet. 
If you're happy and you know it, stamp your feet. 
If you're happy and you know it, 
then you really want to show it. 
If you're happy and you know it, stamp your feet. 
 
ehz078 Laat zo je licht maar schijnen 

Tekst en muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld 
© Universal Songs 
 

Laat zo je licht maar schijnen 
bij alles wat je doet, 
zodat de mensen zeggen: 
God is goed! 
[2x] 

Refrein: 

God is liefde, God is .... 
God is Goed! 
 

Groep Rechts LIED / groep Links: REFREIN) 
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Laat zo je licht maar schijnen 
bij alles wat je doet, 
zodat de mensen zeggen: 
God is goed! 
 

Groep Links LIED / groep Rechts: REFREIN 

Laat zo je licht maar schijnen 
bij alles wat je doet, 
zodat de mensen zeggen: 
God is goed! 
 
ehz177 Zet de deur van je huis maar open 

Tekst en muziek: Rikkert Zuiderveld 
© Universal Songs 
 

Zet de deur van je huis maar open, 
laat de ramen open staan. 
Laat het licht maar binnen komen, 
laat de Koning binnengaan. 
Zet de deur van je huis maar open, 
laat de ramen open staan. 
Laat het licht maar binnen komen, 
laat de Koning binnen gaan.  

Refrein: 

Hang de vlag uit 
hoog op het balkon; 
laat de vaandels 
zwaaien in de zon. 

 
Zet de deur van je huis maar open, 
laat de ramen open staan. 
Laat het licht maar binnen komen, 
laat de Koning binnengaan. 
 
Zet de deur van je hart maar open, 
laat je ogen opengaan. 
Laat het licht maar binnenkomen, 
laat de Koning binnengaan. 
Zet de deur van je hart maar open, 
laat je ogen opengaan. 
Laat het licht maar binnenkomen, 
laat de Koning binnengaan. 

Refrein: 
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Hang de vlag uit 
als de Koning komt; 
laat Zijn liefde 
schijnen in het rond. 

 
Zet de deur van je hart maar open, 
laat je ogen opengaan. 
Laat het licht maar binnenkomen, 
laat de Koning binnengaan. 
 

Kinderen naar eigen dienst 

Collecte 

ehz258 Give me oil 

Tekst en muziek: onbekend 
©  Onbekend 
 

Give me oil in my lamp, keep me burning. 
Give me oil in my lamp, I pray. 
Give me oil in my lamp, keep me burning. 
Keep me burning 'til the break of day. 

Refrain: 

Sing hosanna, sing hosanna. 
Sing hosanna to the King of kings. 
Sing hosanna, sing hosanna. 
Sing hosanna to the King of kings. 

 
Give me joy in my heart, keep me praising. 
Give me joy in my heart, I pray. 
Give me joy in my heart, keep me praising. 
Keep me praising 'til the break of day. 

Refrain: 

Sing hosanna, sing hosanna. 
Sing hosanna to the King of kings. 
Sing hosanna, sing hosanna. 
Sing hosanna to the King of kings. 

 
Give me peace in my heart, keep me resting. 
Give me peace in my heart, I pray. 
Give me peace in my heart, keep me resting. 
Keep me resting 'til the break of day. 

Refrain: 
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Sing hosanna, sing hosanna. 
Sing hosanna to the King of kings. 
Sing hosanna, sing hosanna. 
Sing hosanna to the King of kings. 

 
Give me love in my heart, keep me serving. 
Give me love in my heart, I pray. 
Give me love in my heart, keep me serving. 
Keep me serving 'til the break of day. 

Refrain: 

Sing hosanna, sing hosanna. 
Sing hosanna to the King of kings. 
Sing hosanna, sing hosanna. 
Sing hosanna to the King of kings. 

 
ehz188 Tienduizend redenen 

Oorspr. titel: 10.000 reasons (Bless the Lord) 
Tekst en muziek: Matt Redman / Jonas Myrin 
Ned. tekst: Harold ten Cate 
© 2011 Shout! Publishing / Thankyou Music / Small Stone Media 
 

De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 

Refrein: 

Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 

 
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 

Refrein: 

Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 

 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
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zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 

Refrein:   [2x] 

Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 

 
Verheerlijk zijn heilige Naam. 
Verheerlijk zijn heilige Naam. 

 

Schriftlezing 

2 Koningingen 20: 1-3 

1 Omstreeks dezelfde tijd werd Hizkia dodelijk ziek. 
De profeet Jesaja, de zoon van Amos, kwam naar 
hem toe en zei: ‘Dit zegt de HEER: Wikkel je za-
ken af, want je gaat sterven. Je zult niet meer be-
ter worden.’ 2 Hizkia draaide zijn gezicht naar de 
muur en bad tot de HEER: 3 ‘HEER, ik smeek U, 
neem toch in aanmerking dat ik me altijd oprecht 
en met heel mijn hart naar uw wil heb gericht en 
steeds heb gedaan wat goed is in uw ogen.’ Daar-
bij stortte hij bittere tranen. 
 
ehz262 Toon Mijn liefde 

Oorspr. titel: Love each other 
Tekst en muziek: Graham Kendrick 
Ned. tekst: Peter van Essen 
© Make Way Music / Small Stone Media 

 
Aan de maaltijd wordt het stil, 
als de Meester knielen wil 
en vol liefde als een knecht 
elk apart de voeten wast en zegt: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij, 
als je Mij gaat volgen. 

Refrein: 

Toon Mijn liefde aan de ander, 
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. 
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Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, 
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. 

 
In de wereld wordt het stil, 
als wij doen wat Jezus wil 
en gaan dienen als een knecht, 
zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij, 
als je Mij gaat volgen. 

Refrein: 

Toon Mijn liefde aan de ander, 
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, 
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. 

 
+ Zo heb Ik ook jou liefgehad. 

 

Prediking 

Dankgebed 

ehz153 Machtige Heer en God  

Openbaring 5:12-14, 7:12, 15:3-4 
Tekst en muziek: Marcel Zimmer © 2000 Celmar Music 
 

Machtige Heer en God, 
wat U gedaan hebt, is wonderbaar. 
En Heer, om wie U bent,  
zingen en juichen wij met elkaar: amen! 

Refrein: 

Alle rijkdom en macht, 
alle wijsheid en kracht, 
alle lof, alle heerlijkheid, 
alle dank, alle eer 
is voor U, onze Heer, 
Die zit op de troon voor altijd. 

 
Machtige Heer en God, 
U bent rechtvaardig in wat U doet. 
En wij aanbidden U, 
want U alleen bent heilig en goed: amen! 
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Refrein: 

Alle rijkdom en macht, 
alle wijsheid en kracht,  
alle lof, alle heerlijkheid, 
Alle dank, alle eer is voor U, onze Heer, 
Die zit op de troon. Amen! 
 
Alle rijkdom en macht, 
alle wijsheid en kracht, 
alle lof, alle heerlijkheid, 
alle dank, alle eer is voor U, onze Heer, 
Die zit op de troon voor altijd. 
Amen! 

 

Afsluiting 

 


