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Heel hartelijk welkom in deze zangdienst. In deze dienst 
wordt medewerking verleend door Trumpets of the Lord 
o.l.v. dhr. Rob van Dijk. De voorganger is ds. G.H. de 
Ruiter. Thema: De steen die de bouwers afkeurden 

 

 

 
Welkom en mededelingen 
 
Samenzang ELB 425 (2x) 
Dit is de dag 
Dit is de dag, 
die de Heer ons geeft, die de Heer 
ons geeft. 
Weest daarom blij, wees daarom 
blij en zingt verheugd en zingt 
verheugd. 
 

Dit is de dag die de Heer ons 
geeft. 
Weest daarom blij en zingt 
verheugd. 
Dit is de dag, dit is de dag, die de 
HEER ons geeft. 

Stilte 
 
Koor: You are mine 
I will come to you in the silence 
I will lift you from all your fear. 
You will hear my voice, I claim you 
as my choice, 
be still and know I am here. 
I am hope for all who are 
hopeless, 
 
I am eyes for all who long to see. 
In the shadows of the night I will 
be your light, 
come and rest in me. 
Do not be afraid, I am with you 
I have called you each by name. 
Come and follow me, I will bring 
you home; 
I love you and you are mine. 

Ik zal naar je toekomen in de stilte, 
ik zal je van al je angst optillen 
Je zult Mijn stem horen, Ik claim 
jou als mijn keuze 
Wees stil en weet dat ik in de buurt 
ben. 
Ik ben de hoop voor iedereen die 
zonder hoop is 
Ik ben de ogen voor iedereen die 
ernaar verlangt om te zien 
In de schaduwen van de nacht zal 
Ik je licht zijn. Kom en rust in Mij. 
Wees niet bang Ik ben bij je. Ik heb 
je bij je naam genoemd. 
Kom en volg Mij, Ik zal je naar huis 
brengen. Ik hou van je en jij bent 
van Mij. 



 

I am strength for all the despairing, 
I am strength, healing for the ones 
who dwell in shame. 
I will heal. all the blind will see, the 
lame will all run free, 
all will know my name. 
I am the word that leads all to 
freedom, 
I am the peace the world cannot 
give. 
I will call your name embracing all 
your pain. 
Stand up, now walk, and live! 

Ik ben de kracht voor alle 
wanhoop. Genezing voor degenen 
die in schaamte wonen. 
Alle blinden zullen zien, de 
lammen zullen vrij rondlopen en 
allen zullen Mijn naam kennen. 
Ik ben het Woord dat alles naar de 
vrijheid leidt 
Ik ben de vrede die de wereld niet 
kan geven 
Ik zal je naam noemen, al je pijn 
omhelzen, 
Sta op, nu, loop en leef! 

 
Bemoediging – groet 
 
Gebed 
 
Samenzang Gezang 21  
1. Alles wat adem heeft love de 
Here, 
zinge de lof van Isrels God! 
Zolang ik hier in het licht mag  
verkeren, 
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja! Halleluja! 

3. Welgelukzalig is ieder te  
noemen, 
die Jakobs God als helper heeft! 
Wat zou hem schade, wie zou hem 
verdoemen, 
die dag aan dag met Christus leeft! 
Wie met de Heer te rade gaat, 
die staat Hij bij met raad en daad. 
Halleluja! Halleluja! 
 

4. Hij is 't, die hemelen, zeeën en 
aarde, die al wat is tot aanzijn riep, 
de enige God die zijn macht  
openbaarde, Hem is gehoorzaam 
wat Hij schiep. 
Hij, die het al heeft in zijn hand, 
houd ook ons zwak geloof in 
stand. 
Halleluja! Halleluja! 

7. Roemt dan, gij mensen, en  
lofzingt tezamen 
Hem die zo grote dingen doet. 
Alles wat adem heeft roepe nu 
amen, 
zinge nu blijde: God is goed! 
Love dan ieder die Hem vreest 
Vader en Zoon en Heil'ge Geest! 
Halleluja! Halleluja! 

 
  



 

Samenzang Opwekking 221 
1. Prijst de Heer met blijde galmen 
gij, mijn ziel, hebt rijke stof. 
'k Zal zo lang ik leef, mijn psalmen 
vrolijk wijden aan zijn lof. 
'k Zal zolang ik 't licht geniet, 
Hem verhogen in mijn lied! (2x) 
  

2. Zalig hij, die in dit leven 
Jacobs God ter hulpe heeft; 
hij, die door de nood gedreven, 
zich tot Hem om troost begeeft, 
die zijn hoop in 't hach'lijkst lot 
vestigt op de Heer zijn God. (2x) 

3. 't Is de Heer, wiens alvermogen, 
't groot heelal heeft voortgebracht. 
Die, genadig, uit de hoge, 
ziet, wie op zijn bijstand wacht, 
en aan elk, die Hem verbeidt, 
trouwe houdt in eeuwigheid. (2x) 

5. 't Is de Heer van alle heren, 
Sions God, geducht in macht, 
Die voor eeuwig zal regeren, 
van geslachte tot geslacht. 
Sion, zingt uw God ter eer, 
prijst zijn grootheid, looft de Heer! 
(2x) 

 
Koorblok 
 
Like a mighty river 
Sometimes I wonder why He loved 
me so and why He cared so much 
for me.  
Why He came to walk this earth  
and why He chose to die upon that 
tree 

Because His love shines like the 
morning sun 
And His goodness flows like a 
mighty River. 
And it makes me strong, so I can 
Carry on. 
I know His love sill bring me home 
one day. 
 

One day I’ll meet Him face to face 
And I will be with Him forever more  
No pain no sorrow will meet me 
there. 
I’l be there, together with the Lord. 

Because His love shines like the 
morning sun 
And His goodness flows like a 
mighty River. 
And it makes me strong, so I can 
carry on. 
I know His love will bring me home 
one day. 

 
  



 

Part the waters 
When I think I'm going under, part 
the waters, Lord. 
When I feel the waves around me, 
calm the sea. 
When I cry for help, o hear me 
Lord, and hold out your hand. 
Touch my life, still the raging storm 
in me. 
 

Knowing you love me, 
Through the burden I must bear, 
hearing your footsteps, 
let me know I'm in your care, 
and in the night of my life, 
you bring the promise of the day. 
Here is my hand, show me the 
way. 

Knowing you love me, 
helps me face another day, 
hearing your footsteps, 
drives the clouds and fears away, 
and in the tears of my life, 
I see the sorrow you bore. 
Here is my pain, heal it once more. 

 

 
Smiling at rainstorms 
By my God 
I'll be smiling, smiling, smiling at 
rainstorms 
I'll be flying, flying over my troubles 
gonna be watching ev’ry day, 
watching all the way 
gonna be watching my God  
working in me: wait and see 
 

Samen met God glimlach ik naar 
onweersbuien 
en vlieg ik over mijn zorgen heen 
Ik beleef elke dag hoe God in mij 
Zijn werk doet 
 

Well, when I'm feeling uptight and 
down low you're the rainbow in my 
sky, no place to hide with nowhere 
to go You're a jetplane flying me 
high when I am lost in a desert 
then You're my staff and rod 
my roof on a rainy night 

Als ik in de put zit bent U mijn re-
genboog en tilt U mij weer boven 
alles uit 
Als ik de weg kwijt ben, bent U 
mijn leidraad en 
een dak om onder te schuilen. 

 
  



 

 
Samenzang Psalm 118  
1. Laat ieder 's Heren goedheid 
prijzen, 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Laat, Israël, uw lofzang rijzen; 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Dit zij het lied der priesterkoren; 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Gij, die den Heer vreest, laat het 
horen; 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid 

 

 
 
Lezing Psalm 117 & 118 
1  Loof de HEER, alle volken, prijs hem, alle naties: 2 zijn liefde voor ons 
is overstelpend, eeuwig duurt de trouw van de HEER. Halleluja! 
1 Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw. 2  Laat Israël 
zeggen: ‘Eeuwig duurt zijn trouw’ - 3  het huis van Aäron zeggen: ‘Eeuwig 
duurt zijn trouw’ - 4 wie de HEER vreest, zeggen:  
‘Eeuwig duurt zijn trouw.’ 5  In mijn nood heb ik geroepen: ‘HEER !’ En de 
HEER antwoordde, hij gaf mij ruimte. 6  Met de HEER aan mijn zijde heb 
ik niets te vrezen, wat kunnen mensen mij doen? 7  Met de HEER, mijn 
helper, aan mijn zijde, kijk ik op mijn haters neer. 8  Beter te schuilen bij de 
HEER dan te vertrouwen op mensen. 9  Beter te schuilen bij de HEER dan 
te vertrouwen op mannen met macht. 10  Alle volken hadden mij 
ingesloten - ik weerstond ze met de naam van de HEER - 11  ze sloten mij 
van alle kanten in - ik weerstond ze met de naam van de HEER - 12  ze 
sloten mij in als een zwerm bijen maar doofden snel als een vuur van 
dorens - ik weerstond ze met de naam van de HEER. 13  Jullie sloegen 
mij en ik viel, maar de HEER heeft geholpen. 14  De HEER is mijn sterkte, 
mijn lied, hij gaf mij de overwinning. 15  Hoor, gejubel om de overwinning 
in de tenten van de rechtvaardigen: de rechterhand van de HEER doet 
machtige daden, 16  de rechterhand van de HEER verheft mij,  de 
rechterhand van de HEER doet machtige daden. 17  Ik zal niet sterven, 
maar leven  
en de daden van de HEER verhalen:  18  de HEER heeft mij gestraft, 
maar mij niet prijsgegeven aan de dood. 19 Open voor mij de poorten van 
de gerechtigheid, ik wil binnengaan om de HEER te loven. 20  Dit is de 
poort die leidt naar de HEER, hier gaan de rechtvaardigen binnen. 21  Ik 
wil u loven omdat u antwoordde en mij de overwinning gaf. 22  De steen 
die de bouwers afkeurden is een hoeksteen geworden. 23  Dit is het werk 
van de HEER, een wonder in onze ogen. 24  Dit is de dag die de HEER 



 

heeft gemaakt, laten wij juichen en ons verheugen. 25  HEER, geef ons de 
overwinning, HEER, geef ons voorspoed. 26  Gezegend wie komt met de 
naam van de HEER. Wij zegenen u vanuit het huis van de HEER. 27  De 
HEER is God, hij heeft ons licht gebracht. Vier feest en ga met groene 
twijgen tot aan de horens van het altaar. 28  U bent mijn God, u zal ik 
loven, hoog zal ik u prijzen, mijn God. 29  Loof de HEER, want hij is goed, 
eeuwig duurt zijn trouw. 
 
Samenzang Psalm 118  
7. Ontsluit, ontsluit nu voor mijn 
schreden 
de poorten der gerechtigheid. 
Laat mij de voorhof binnentreden 
en loven 's Heren majesteit. 
Dit is de poort, de poort des 
Heren, 
Gods knechten zullen binnengaan. 
God van mijn heil, U wil ik eren, 
nu ik uw antwoord heb verstaan. 

8. De steen, dien door de 
tempelbouwers veracht'lijk was 
een plaats ontzegd, werd tot 
verbazing der beschouwers 
ten hoeksteen door God zelf 
gelegd. Dit werk is door Gods 
alvermogen, door 's Heren hand 
alleen geschied. Het is een 
wonder in onz' ogen. Wij zien het, 
maar doorgronden 't niet. 
 

9. Dit is de dag, die God deed 
rijzen, juicht nu met ons en weest 
verblijd. O God, geef thans uw 
gunstbewijzen, 
geef thans het heil door ons 
verbeid. Gezegend zij de grote 
koning 
die tot ons komt in 's Heren naam. 
Wij zeeg'nen u uit 's Heren 
woning, wij zegenen u al tezaam. 

 

 
Overdenking: “De steen die de bouwers afkeurden is een hoeksteen 
geworden.” 
 
  



 

Cornerstone 
I lay in Zion for a foundation a 
Stone. 
I lay in Zion for a foundation a 
Stone. 
A tried Stone, a precious 
Cornerstone, A sure foundation, a 
sure foundation. 
A tried Stone, a precious 
cornerstone,  He that believeth 
shall, shall not make haste. 
 

Ik heb een steen voor de fundering 
van ZION gelegd, 
Een beproefde, kostbare, stevige 
hoeksteen. 
Hij die gelooft, hoeft zich niet te 
haasten 

Wonderful, counselor, the mighty 
God, 
The everlasting Father. 
Wonderful, counselor! The Prince 
of peace! 

Machtige God, eeuwige raadgever 
en Vader, vredesvorst. 

 
My Jesus 
My Jesus, my Savior, Lord, there 
is none like You  
All of my days I want o praise 
The wonders of Your mighty love 
My comfort, my shelter, tower of 
refuge and strength 
Let every breath, all that I am 
Never cease to worship You 
Shout to the Lord, all the earth let 
us sing 
Power and majesty, praise to the 
King 
Mountains bow down and the seas 
will roar  
At the sound of Your name 
I'll sing for joy at the works of Your 
hand 
Forever I'll love You, forever I'll 
stand 
Nothing compares to the promise I 
have in You 
Nothing compares to the promise I 
have in You 

Jezus, mijn Redder, zoals U is er 
geen 
Ik wil alle dagen Uw machtige 
liefde prijzen 
Mijn steun en toeverlaat, laat mij U 
voor altijd aanbidden  
Heel de aarde zal de Heer 
toezingen 
Aan onze Koning is de macht en 
de glorie 
Bergen buigen zich en oceanen 
brullen als Uw Naam weerklinkt  
Niets is te vergelijken met mijn 
gelofte aan U 

 



 

 
Gebed en collecten 
 
Samenzang Opwekking 124 
Ik bouw op U, 
mijn Schild en mijn Verlosser. 
Niet eenzaam ga ik op de vijand 
aan. 
Sterk in uw kracht) 
gerust in uw bescherming) 2x 
Ik bouw op U en ga in uwe naam.) 

Gelovend ga ik, 
eigen zwakheid voelend. 
En telkens meer 
moet ik uw kracht verstaan. 
Toch rijst in mij) 
een lied van overwinning) 2x 
Ik bouw op U en ga in uwe naam.) 
 

Ik bouw op U,  
mijn Schild en mijn Verlosser. 
Gij voert de strijd, de huld' is U 
gewijd. 
In 't laatste uur) 
zal 'k zegevierend ingaan) 
in rust met U die mij hebt) 2x 
voortgeleid) 

 

 

  



 

 

Samenzang Opwekking 213 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen, 
daald’ een engel af, 
heeft de steen genomen 
van ’t verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze 
Heer! 
Hij brengt al de zijnen in zijn 
armen weer. 
Weest dan volk des Heren, 
blijd’ en welgezind, 
en zegt telkenkere: Christus 
overwint! 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer 
 

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig 
leeft, 
die mij heeft genezen, die mij 
vrede geeft? 
In zijn godd’lijk wezen 
is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen in leven en 
dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

 

 
Zegen 
 
Bedankt voor uw komst! De volgende zangdienst zal zijn op zondag 3 
mei met Hugo van der Meij (orgel), Bertus Buijs (piano) en Corrianne van 
Wijnen (dwarsfluit). Graag tot dan! 

 
 



 

 


