
 

Zingen in de Dorpskerk 
 6 maart 2022 18.30 uur 

 

Heel hartelijk welkom in deze muzikale dienst. De 
voorganger is ds. G.H. de Ruiter.  
Orgel: Joshua Prins 

 

Orgelspel Johannes de Heer liederen 
 
Welkom en gebed 
 
Inleiding 
 
JdH 98: 1,2 en 3 
1. Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan 
Want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer 
Samen zingen en getuigen 
samen leven tot Zijn eer 

2. Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is 
En zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis 
Het werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt 
En de Geest doorbreekt de 
grenzen 
Die door mensen zijn gemaakt 
 

3. Prijs de Heer 
de weg is open 
Naar de Vader naar elkaar 
Jezus Christus, Triomfator 
Mijn Verlosser, Middelaar 
Vader met geheven handen 
Breng ik U mijn dank en eer 
T'is Uw Geest die mij doet zeggen 
Jezus Christus is de Heer 

 

 
JdH 10: 1, 2 en 3  
1. Alles, wat adem heeft 
Love de Here der Heren, 
Al 't schepsel zinge 
een jubelzang te Zijner ere. 
Looft Zijne naam, 
mannen en vrouwen te zaam, 
komt, zingt Zijn eer, Halleluja 

2. Allen, die zijn verlost, 
loven de Here der Heren, 
en nu, van zonden vrij, 
zingen een lied tot Zijn ere. 
Looft Zijne naam, 
broeders en zusters te zaam, 
komt, zingt verheugd, Halleluja! 



 

3. Allen, die Jezus nog 
niet kennen als hunne Here, 
roept God nu toe, 
dat zij zich zonder dralen bekeren. 
Geeft Jezus eer, 
valt voor Zijn voeten teneer, 
Hij maakt u vrij, Halleluja! 

 

 
JdH 33: 1,2 en 3  
1. Daar ruist langs de wolken een 
lief'lijke Naam, 
die hemel en aarde verenigt 
tezaam. 
Geen naam is er zoeter en beter 
voor 't hart, 
Hij balsemt de wonden en heelt 
alle smart. 
Kent gij, kent gij, die Naam nog 
niet? 
Die Naam draagt mijn Heiland, 
mijn lust en mijn lied! 
 

2. Die Naam is naar waarheid mijn 
Jezus ook waard, 
want Hij kwam om zalig te maken 
op aard; 
zo lief had Hij zondaars, dat Hij 
voor hen stierf, 
genade bij God door Zijn 
zoenbloed verwierf. 
Kent gij, kent gij die Jezus niet, 
die, om ons te redden, de hemel 
verliet? 
 

3. Eens buigt zich ook alles voor 
Jezus in t stof,  
en d' Engelen zingen voortdurend 
Zijn lof. 
O mochten w'om Jezus verheerlijkt 
eens staan 
dan hieven wij juichend de 
jubeltoon aan: 
Jezus, Jezus, Uw naam zij d'eer, 
want Gij zijt der mensen en 
Engelen Heer! 
 

 

 
Psalm 150: 1, 2 en 3 (oude berijming) 
1. Looft God, looft Zijn naam alom; 
Looft Hem in Zijn heiligdom; 
Looft des HEEREN grote macht, 
In den hemel Zijner kracht; 
Looft Hem, om Zijn mogendheden, 
Looft Hem, naar zo menig blijk 
 

Van Zijn heerlijk koninkrijk, 
Voor Zijn troon en hier beneden. 



 

2. Looft God, met bazuingeklank; 
Geeft Hem eer, bewijst Hem dank; 
Looft Hem, met de harp en luit; 
Looft Hem, met de trom en fluit; 
Looft Hem, op uw blijde snaren; 
Laat zich 't orgel overal 
Bij het juichend vreugdgeschal, 
Tot des HEEREN glorie, paren. 

3 . Looft God, naar Zijn hoog  
bevel, 
Met het klinkend cimbelspel; 
Looft Hem, op het schel metaal 
Van de vrolijke cimbaal; 
Looft den HEER; elk moet Hem  
eren, 
Al wat geest en adem heeft; 
Looft den HEER, die eeuwig leeft; 
Looft 
verheugd den HEER der heren! 

 
Muzikaal Intermezzo door Joshua Prins: DC Lewis – Mijn Gebed 

 
Korte overdenking 

 
JdH 477 1, 3, 5 en 8 
1 Door den nacht van smart en 
zorgen 
schrijdt de stoet der pelgrims 
voort, 
zingend lied’ren van den morgen, 
nu het nieuwe licht weer gloort. 
 

3 God is zelf vooraan geschreden, 
Hij verlicht, verlost zijn volk, 
baant het pad, dat wij betreden, 
en verjaagt de donk’re wolk. 

5 Eén het lied, dat duizend lippen 
heffen als met éénen mond, 
één de strijd, één de gevaren, 
één het doel, in God gegrond. 

8 Eens komt dan het groot 
ontwaken, 
eens de zege op den dood. 
Dan zal God een einde maken 
aan ellend’ en allen nood. 

 
JdH 523: 1 en 2  
1. Veilig in Jezus’ armen, 
veilig aan Jezus’ hart. 
Daar in Zijn teer erbarmen, 
daar rust mijn ziel van smart. 
Hoor, ’t is het lied der eng’len, 
zingend van liefd’ en vree, 
ruisend uit ’s hemels zalen, 
over de glazen zee. 
 
 

Veilig in Jezus’ armen, 
veilig aan Jezus’ hart. 
Daar in Zijn teer 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 korten nacht. 

Veilig in Jezus’ armen, 
Vrij bij mijn Heer en Borg, 
Vrij van ’t gewoel der wereld, 
Vrij van verdriet en zorg. 

 
JdH 966 (zingen we 2x) 
U die mij geschapen hebt. 
U wil ik aanbidden als mijn God. 
In voor- of tegenspoed, 
uw liefde doet mij zingen. 

U die mij geschapen hebt, 
U wil ‘k danken hoe ik mij ook voel. 
En U gehoorzaam zijn. 
Heer, U bent mijn doel. 

 
JdH 657:1, 3 en 4 
1. Ik wil zingen van mijn Heiland 
Van Zijn liefde, wondergroot 
Die Zichzelve gaf aan 't kruishout 
En mij redde van de dood 
 

Zing, o zing van mijn Verlosser 
Met Zijn bloed kocht Hij ook mij 
Aan het kruis schonk Hij genade 
Droeg mijn schuld en ik was vrij 

3. 'K Wil mijn dierb're Heiland 
prijzen 
Spreken van Zijn grote kracht 
Hij kan overwinning geven 
Over zond' en satans macht 
 

Zing, o zing van mijn Verlosser 
Met Zijn bloed kocht Hij ook mij 
Aan het kruis schonk Hij genade 
Droeg mijn schuld en ik was vrij 
 

4. Ik wil zingen van mijn Heiland 
Hoe Hij smarten leed en pijn 
Om mij 't leven weer te geven 
Eeuwig eens bij Hem te zijn 

Zing, o zing van mijn Verlosser 
Met Zijn bloed kocht Hij ook mij 
Aan het kruis schonk Hij genade 
Droeg mijn schuld en ik was vrij 
 

JdH 945 
Heer God, U loven wij 
Heer, U belijden wij 
Vader in eeuwigheid 
zingt ’t gans heelal uw naam 
Aarde en hemel Heer 
zingen uwe naam ter eer 
heel uw schepping door 
eeuwig met ‘t eng'lenkoor 
 

Heilig, heilig 
heilig is onze God 
de Heer Zebaoth 
Hemel en aarde zijn van Uw 
grootheid vol 
hemel en aarde zijn van Uw 
grootheid vol 
Halleluja, halleluja 
halleluja, hallelujah. Amen 

 



 

Gebeden 
 
JdH 126: 1, 2 en 3 
1. Als ik Hem maar kenne, 
Hem de mijne weet, 
als mijn hart zich Hem gewenne, 
nimmermeer zijn trouw vergeet, 
vrees ik niet voor lijden, 
voel slechts deemoed, liefde en 
verblijden 
 

2. Alles laat ik varen, 
waar Hij mij behoort. 
Als een pelgrim door gevaren 
trek ik met mijn Heiland voort. Nu 
gaan al mijn wensen 
boven 't licht en bont gewoel der 
mensen. 

3. Waar ik Hem mag leven, 
is mijn vaderland. 
Elke gave, mij gegeven, 
valt als erfdeel in mijn hand. 
Broeders, lang verloren, 
vind ik in zijn jongeren herboren. 

 

 
Collecten 
 
Korte overdenking 
 
JdH 82: 1, 2 en 3 
1. Zouden wij ook eenmaal komen, 
waar de levensstroom ontspringt, 
en aan d' altijd groene zomen, 
Christus' Kerk Zijn lof steeds 
zingt? 

Refrein 
Laat ons streven eens te komen, 
aan de zilv'ren, zilv'ren stromen, 
waar aan d' altijd groene zomen, 
Christus' Kerk 't Hosanna zingt. 
 

2. Zalig, heerlijk zal 't ons wezen, 
daar, verlost van zonde en pijn, 
rein van alle smet genezen, 
meer dan d' englen Gods te zijn. 
 
Refrein 

3. Laat ons in die hope leven; 
God, Die ons haar vreugde biedt, 
wil Zijn Geest als pand ons geven, 
dat genade ons is geschied. 
 
Refrein 

 
  



 

JdH 449: 1,2 en 3 
1. Komt nu met zang van zoete 
tonen 
en u met snarenspel verblijdt! 
Zingt op en wilt alom betonen, 
dat gij van harte vrolijk zijt. 
Juicht God ter eer, 
zijn lof vermeer', 
die zulken groten werk 
gedaan heeft voor zijn kerk!  

2. In Israël was dat een wijze, 
valt met hen ook de Heer te voet: 
dat elk nu toch God roem' en 
prijze, 
die ons zoveel weldaden doet. 
Roept overal 
met groot geschal: 
Lof, prijs en dank alleen 
zij God en anders geen! 
 

3. De Heer heeft eertijds zijnen 
volke 
geholpen uit veel angst en pijn. 
Hij geeft ja wel een duist're wolke, 
maar weer daarna schoon 
zonneschijn. 
Lof zij die Heer, 
die ons ook weer 
geeft, na veel smart en druk, 
veel zegen en geluk. 

 

 
Jdh 287: 1 en 5 
1. Vreugde, vreugde, louter 
vreugde 
is bij U van eeuwigheid. 
Schepper, die 't heelal verheugde, 
bron van eeuw'ge vreugde zijt. 
Gij, die woont in licht en luister, 
drijft de schaduwen uiteen. 
Hij, die zoekend doolt in 't duister, 
vindt het licht bij U alleen. 

5. Wil van ons Uw vreugde geven, 
hef ons op tot U omhoog, 
Gever van onsterf'lijk leven, 
die tot ons U nederboog. 
Dan gaan wij hier zingend 
voorwaarts, 
onbevreesd in smart en pijn. 
Laat ons Heer, door Uwe liefde 
eeuwig in Uw vreugde zijn. 

 
  



 

JdH 103: 1, 2, 3 en 4 
1. In Gods overwinning trekken wij 
ten strijd, 
samen in Zijn leger Hem ten dienst 
gewijd. 
Christus onze Koning stelt zich 
aan het hoofd. 
Hij heeft ons de zege in de strijd 
beloofd. 
Hij heeft ons de zege in de strijd 
beloofd. 

2. Als een machtig leger, vol van 
geest en kracht, 
gaan wij achter Jezus, die ons 't 
leven bracht. 
Nergens heerse tweedracht. Eén 
geloof één Heer, 
één in hoop en liefde, juichend 
Hem ter eer. 
Één in hoop en liefde, juichend 
Hem ter eer. 
 

3. Tronen, machten, krachten 
zullen dra vergaan, 
waar de heil'gen samen 
vastgeworteld staan. 
Niets kan ons weerhouden. 
Jagend naar het eind, 
Glorie voor de Schepper, nu en 
voor altijd. 
Glorie voor de Schepper, nu en 
voor altijd. 

4. Volg uw Meester, kind'ren, sluit 
u vast aaneen. 
Heft het schild, als pijlen suizen 
om u heen. 
Hem zij eer, aanbidding, roem en 
heerlijkheid. 
Zingen wij tot glorie Hem in 
eeuwigheid. 
Zingen wij tot glorie Hem in 
eeuwigheid. 

 
Zegen 
 
Orgelspel 


