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1. Voorspel muziekvereniging Juliana 

 

2. Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 

Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 

Komt allen saam, 

psalmzingt de heilige naam, 

looft al wat ademt de Here. 

 

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 

heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven. 

Hij die u leidt, 

zodat uw hart zich verblijdt, 

Hij heeft zijn woord u gegeven. 

 

Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 

christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen, 

Hart wees gerust, 

Hij is uw licht en uw lust, 

Alles wat adem zegt: Amen. 

 

3. Verwelkoming 

 

4. Wat God doet,dat is welgedaan  

Wat God doet, dat is welgedaan, 

zijn wil is wijs en heilig, 

‘k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan, 

die hand geleidt mij veilig, 

in nood is mij zijn trouw nabij, 

Ja Hij, de Heer der heren, 

blijft eeuwig wijs regeren. 

 

 



2 
 

Wat God doet, dat is welgedaan. 

Hij is mijn licht en leven,. 

Ik wil mijzelf van nu voortaan 

blijmoedig aan Hem geven,  

omdat ik weet in vreugd en leed: 

Zijn vaderlijke ontferming 

blijft eeuwig mijn bescherming. 

 

Wat God doet, dat is welgedaan, 

daar laat ik het bij blijven. 

Al moet ik door de engten gaan 

waar mij de dood zal drijven 

Als God mij leidt kan ik de tijd 

van duisternis verdragen: 

Ik zal zijn licht zien dagen. 

 

5. Heer, wijs mij uw weg 

Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind 

dat heel de levensweg slechts in U richting vindt. 

Als mij de moed ontbreekt om door te gaan, 

troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 

  

Heer, leer mij uw weg, die zuiver is en goed. 

Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet. 

Als mij het zicht ontbreekt, het donker is, 

leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. 

  

Heer, leer mij uw wil aanvaarden als een kind 

dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt. 

Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan, 

spreek door uw Woord en Geest mijn hart en leven aan. 
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6. 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God.  

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God.  

Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.  

Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.  

'k Zie naar Hem op en 'k weet: Hij is mij steeds nabij. 

 

Toch ben ik bang, ik zie Zijn liefde niet.  

‘k Trek me terug, verstomd in mijn verdriet.  

Weer helpt Hij mij en geeft me nieuwe stem,  

‘k heb Hem zo lief en weet: ik ben een kind van Hem 

 

Hij sterkt mijn hart en houdt me bij de hand,  

hoort mijn gebed, kent ook mijn zwakke kant.  

Geeft me Zijn licht, een nieuwe blijde dag.  

Zodat ik uitgerust weer uit Hem leven mag. 

 

7. Korte overdenking 

 

8. Muziekvereniging Juliana speelt  

 

9. Laat ons de Heer lofzingen 

Laat ons de Heer lofzingen, juicht, al wie bij Hem hoort, 

Hij zal met zijn trouw omringen wie steunen op zijn woord. 

Al moet ge hier ook dragen veel duisternis en dood, 

gij hoeft niet te versagen, Hij redt uit alle nood. 

 

God heeft u uitverkoren en uw geloof gebouwd, 

Hij heeft een eed gezworen aan elk die Hem vertrouwt: 

dat Hij hen zal omgeven met sterkte als een wal, 

dat Hij wie met Hem leven de zege schenken zal. 
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10. Jezus leeft in eeuwigheid 

Refrein: Jezus leeft in eeuwigheid, zijn sjaloom wordt werkelijkheid.  

Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven.  

 

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: Jezus leeft in eeuwigheid, zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 

Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven.  

 

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: Jezus komt in heerlijkheid,  

zijn sjaloom wordt wereldwijd. Alle dingen maakt Hij nieuw.  

Hij is de Heer van ons leven. 

 

11. Kom aan boord. 

Voor de zieken - voor de armen 

voor de mensen met verdriet 

voor het kind dat blijft proberen 

maar toch denkt: het lukt me niet 

voor de zwerver die moet zwerven 

en geen plek heeft waar hij hoort 

is er altijd nog die Ene en die roept:  

kom maar aan boord! 

 

kom aan boord 

ook voor jou is er een plekje 

waar je hoort 

laat de hoop niet langer varen kom aan boord 

sta niet doelloos aan de kant 

want er is een hart vol liefde 

pak die uitgestoken hand 
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voor het meisje dat blijft denken 

alles gaat bij mij steeds mis 

voor de jongen die al vaker 

uit de boot gevallen is 

voor het kindje dat nog nooit 

van trouw of liefde heeft gehoord 

is er altijd nog die Ene en die roept:  

kom maar aan boord! 

kom aan boord …(2x) 

 

12.Orgelspel door Art Muis 

 

13. Zingt een nieuw lid voor God de Here 

Zingt een nieuw lied voor God de Here 

en weest van harte zeer verblijd. 

God wil alhier met ons verkeren, 

hier wordt een huis voor Hem bereidt. 

Hij heeft de hand en het verstand  

gezegend voor het werk, de bouw van Christus’kerk 

 

De Heilge Geest geeft taal en teken. 

Christus deelt al.zijn gaven uit. 

De Vader zelf wil tot ons spreken 

En elk verstaat wat het beduidt. 

Wees ons nabij en maak ons vrij  

in dit uw heiligdom. Kom, Here Jezus, kom. 

 

14.Looft God, die zegent al wat leeft, 

Allen:  

Looft God, die zegent al wat leeft, 

der heemlen Heer is Hij, 

die tussen ons zijn woning heeft. 

Die ver is, is nabij. 
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Vrouwen:  

Looft God, Hij stuurt het schip der kerk, 

dat naar de morgen vaart. 

Hij is de hartslag van ons werk, 

Hij houdt het welbewaard. 

 

Mannen:  

Looft God, zijn vinger wijst ons aan, 

een toren in de tijd, 

dat het ten hemel toe moet gaan,  

en gaat in eeuwigheid. 

 

Allen: 

Looft God, die ons aan tafel vraagt, 

loof bruid, uw Bruidegom. 

Ik loof U die mijn leven draagt,  

o lieve God, ik kom. 

 

15. Mijn Jezus ik houd van U 

Mijn Jezus, ik houd 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.  

 

Mijn Jezus, ik houd 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.  

 

Als ik in uw glorie, uw eeuwigheid kom,  

dan buig ik mij voor U, in uw heiligdom.  

Gekroond met uw heerlijkheid, zal 'k zingen voor U:  

'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu. 
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16. Afsluiting 

 

17. Eens als de bazuinen klinken    

(voor zover dat mogelijk is gaan we hierbij staan) 

Eens als de bazuinen klinken, uit de hoogte, links en rechts, 

duizend stemmen ons omringen, ja en amen wordt gezegd, 

rest er niets meer dan te zingen, Heer , dan is uw pleit beslecht. 

 

Scheurt het voorhang van de wolken, wordt uw aangezicht onthuld,  

vaart de tijding door de volken dat Gij alles richten zult: 

Heer, dan is de dood verzwolgen, want de schriften zijn vervuld. 

 

Van die dag kan niemand weten, maar het woord drijft aan tot spoed, 

zouden wij niet haastig eten, gaandeweg Hem tegemoet, 

Jezus Christus, gistren, heden, komt voor eens en komt voor goed. 

 

18. Orgelspel bij het verlaten van de kerk. 

 

 

 

Bij de uitgang wordt er een collecte gehouden voor het bestrijden van de 

gemaakte kosten. 

 

 

De eerst volgende interkerkelijke zangdienst staat op het programma 

voor 17 mei 2020, te houden in de Hervormde kerk…  


