
 
 

Zangdienst 
“Naam aller namen” 
zondagavond 21 november 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

met medewerking van 

Edoza 
uit Hilversum onder leiding van David Niemeijer 

 
 
 
 

Lezingen   Joke Bremmer en Sara Balke 
Organist   Eduard van Maanen 

Koster   Gert Jan Schaap 



 

Samen in de naam van Jezus 
Tekst en muziek: Ds. C.A.E. Groot 
Bundels: Johannes de Heer 98 • Opwekking 167 • Evangelische liedbundel 218 • Op Toonhoogte 360 
Weerklank 242 

 
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. 
't Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 
 
3. Prijst 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! 
 
 
 
 
 



 

Looft God den Heer, en laat ons blijde 
Berijming: Jan Willem Schulte Nordholt (1920-1995) en Jan Wit (1914-1980) 
Bundels: Liedboek 105 • Liedboek voor de Kerken 1973 psalm 105 • Op Toonhoogte 47 
 
1. Looft God den Heer, en laat ons blijde 
zijn glorierijke naam belijden. 
Meldt ieder volk en elk geslacht 
de wonderen die God volbracht. 
Gij die van harte zoekt den Heer, 
verblijdt u, geeft zijn naam de eer. 
 
18. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, 
opdat het altoos Hem zou vrezen, 
zijn wet betrachten en voortaan 
volstandig op zijn wegen gaan. 
Prijs God om al zijn majesteit. 
Hij leidt ons tot in eeuwigheid. 
 
 

Welkom 
 
 

Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige naam 
Melodie: Kinga Bán (1981-2019) en Adrian Roest (1982- ) 
Tekst: Hans Maat (1968- ) 
Bundels: Opwekking 770 • Op Toonhoogte 189 • Weerklank 443 
 
1. 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'. 
 
2. 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. 



 

3. 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. 
 
4. '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'. 
 
5. 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. 
 
6. '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'. 2x 
 
 

Gebed 
 

Eén naam is onze hope 
Tekst: Samuel John Stone (1839-1900) 
Muxiek: Samuel Sebastian Wesley (1810-1876) 
Bundels: Johannes de Heer 478 • Op Toonhoogte 349 

 
1. Eén naam is onze hope, 
één grond heeft Christus’ Kerk, 
zij rust in éénen doope, 
en is zijn scheppingswerk. 
Om haar als bruid te werven, 
kwam Hij ten hemel af, 
Hij was ’t, die door zijn sterven 
aan haar het leven gaf. 



 

4. In haar drie-een’gen Heere 
nog in haar aardschen strijd, 
blijft zij met hen verkeeren, 
wien ruste werd bereid. 
Geef dat in uw genade, 
o God, ook eenmaal wij 
langs uwe lichte paden 
gaan tot der zaal’gen rei! 
 
 

 Jezus, U bent 
Thaizé (Jésus le Christ) 

 
Jezus, U bent het licht in ons leven, 
laat nimmer toe dat mijn duister tot mij spreekt. 
Jezus, U bent het licht in ons leven, 
open mij voor Uw liefde, o Heer 
 
 

 Reckless Love 
 

God houdt zo overweldigend veel van ons. De goede Herder laat de 99 
schapen achter om dat ene verdwaalde schaap te zoeken. 
 

O Jezus hoe vertrouwd en goed 
Melodie: Alexander Robert Reinagle (1799-1877) 
Tekst: John Henry Newton (1725-1807) 
Vertaling: Willem Barnard (1920-2010)  
Bundels: Liedboek 512 • Liedboek voor de Kerken 1973 psalm 446 • Weerklank 458 
 
1. O Jezus, hoe vertrouwd en goed  
klinkt mij uw naam in 't oor,  
Uw naam die mij geloven doet:  
Gij gaat mij reddend voor;  
 



 

2. Uw naam die onze wonden heelt  
en ons met manna spijst,  
die onze dood en zonde deelt  
en onze vrees verdrijft.  
 
6. O Jezus, hoe vertrouwd en goed  
klinkt mij uw naam in 't oor,  
als ik van alles scheiden moet  
gaat nog die naam mij voor.  
 
 
 

Lezing: Daniël 2: 16-23 
Vertaling: Herziene Statenvertaling 
Sara leest dit gedeelte uit de Startbijbel 

 
16Toen trad Daniël binnen en verzocht de koning of hij hem een bepaalde tijd wilde gunnen om aan 
de koning de uitleg te kennen te geven. 
17Daarop vertrok Daniël naar zijn huis en liet hij de zaak aan zijn vrienden Hananja, Misaël en Azarja 
weten, 18opdat zij het aangezicht van de God van de hemel zouden zoeken om barmhartigheid te 
verkrijgen met betrekking tot deze verborgenheid, zodat men Daniël en zijn vrienden niet met de rest 
van de wijzen van Babel zou doen omkomen. 
19Toen werd aan Daniël in een nachtvisioen de verborgenheid geopenbaard. 
Daarop loofde Daniël de God van de hemel. 
20Daniël nam het woord en zei: 
 
De Naam van God zij geloofd 
van eeuwigheid tot in eeuwigheid, 
want van Hem is de wijsheid en de kracht. 
21Hij verandert de tijden en tijdstippen, 
Hij zet koningen af en stelt koningen aan, 
Hij geeft de wijsheid aan wijzen, 
de kennis aan wie verstand hebben. 
22Hij openbaart diepe en verborgen dingen, 
Hij weet wat in het duister is, 
want het licht woont bij Hem. 
23U, God van mijn vaderen, dank en prijs ik, 
omdat U mij wijsheid en kracht hebt gegeven, 
en mij nu hebt laten weten wat wij van U hebben verzocht, 
want U hebt ons de zaak van de koning laten weten. 

 
 



 

Heer ik prijs Uw grote naam 
Rick Founds 
Vertaling: Peter van Essen (1960- ) 
Bundel: Opwekking 430 
 
Heer ik prijs Uw grote naam. 
Heel mijn hart wil ik U geven. 
Want U bent de weg gegaan 
die mij redding bracht en leven. 
 
U daalde neer van Uw troon 
om mens te zijn. 
Van de stal naar het kruis 
droeg U mijn pijn. 
Van het kruis naar het graf. 
Uit het graf weer opgestaan. 
Heer ik prijs Uw grote naam.                        2x 
 
 

Daar ruist langs de wolken 
Tekst: Eduard Gerdes (1821-1898) 
Melodie: Sir Henry Rowley Bishop (1786-1855) 
Bundels: Johannes de Heer 33 • Evnagelische liedbundel 381 

 
1. Daar ruist langs de wolken een lieflijke 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 een jubeltoon aan. 
Jezus, Jezus, uw naam zij d’ eer, 
want Gij zijt der mensen en engelen Heer. 
 
 
 

Lezing: Mattheüs 1: 18-23 
Vertaling: Herziene Statenvertaling 

 
18De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, Zijn moeder, met Jozef in 
ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige 
Geest. 
19Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het 
openbaar te schande wilde maken. 20Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere 
verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij 
u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest; 
21en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken 
van hun zonden. e22Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de 
profeet, toen hij zei: 
23Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de Naam Immanuel geven; 
vertaald betekent dat: God met ons. 

 
 
 

 Il Signore ti ristora 
Taizé 
 

Il Signore ti ristora, Dio non allontana, 

il Singnore viene ad incontrarti, viene ad incontrarti.  
 

 De Heer zal je nieuwe kracht geven, 

God zal je niet verstoten. 
De Heer komt om je te ontmoeten. 

 
 



 

 Genade zo groot 
Bundel: Opwekking 688 

 
Genade zo groot, 

aan mij die het niet verdient, 
liet Christus zijn liefde zien, 
want Hij kocht mij vrij. 
 
Genade zo groot, 
de schuld die ik voor Hem leg, 

wast Hij geduldig weg; 
Zijn bloed reinigt mij. 
 
En al wat ik heb, 
leg ik voor Hem neer, 
mijn Verlosser en Heer, 
Die mij liefheeft. 
 
Liefde zo groot, 

die standhield tot in de dood, 
schonk in de diepste nood 

vergeving aan mij. 
 
Liefde zo groot, 
wiens kracht onverslaanbaar is, 
verdrijft elke duisternis; 
u zijn wij vrij. 

 
 
 
 
 

 
 



 

 Behold our God 
 

 Wie houdt oceanen in Zijn hand en telde elke korrel zand? 
Heel de schepping buigt en zingt voor Hem!  

Zie onze God, niemand is als Hij. 
Kom laten wij Hem aanbidden als Heer! 
 
Jezus nam onze zonden op zich. 
Hij is het Levend Woord, vernederd tot de dood, 
nu tot Hoogste Heer gekroond! 

 
 
 

Tienduizend redenen (Loof de Heer, o mijn ziel) 
Matt Redman (1974- ) en Jonas Myrin (1984- ) 
Vertaling: Harold ten Cate 
Bundel: Opwekking 733 
 
1. 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. 
 
2. 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. 



 

3. En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 
REFREIN 2X. 
 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
 
 

Lezing: 1 Johannes 5: 7-13 
Vertaling: Herziene Statenvertaling 

 
7Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie 
zijn één. 
8En drie zijn er die getuigen op de aarde: de Geest, het water en het bloed; en deze drie zijn tot één. 
9Als wij het getuigenis van de mensen aannemen, het getuigenis van God is groter; want dit is het 
getuigenis van God dat Hij van Zijn Zoon getuigd heeft. 
10Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf; wie God niet gelooft, heeft Hem 
tot leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van Zijn Zoon getuigd 
heeft. 
11En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in 
Zijn Zoon. 12Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. 
13Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God, opdat u weet 
dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van God. 

 
 

Waarlijk, dit is rechtvaardig 
Berijming: Willem (Wilhelmus) Barnard (1920-2010) 
Bundels: Liedboek 92 • Liedboek voor de Kerken 1973 psalm 92 • Weerklank 92 
 
1. Waarlijk, dit is rechtvaardig 
dat men den Here prijst, 
dat men Hem eer bewijst: 
zijn naam is eerbied waardig. 
Wij loven in de morgen 
uw goedertierenheid, 
ook als de nacht zich spreidt 



 

houdt ons uw hand geborgen. 
 
2. Gezegend zal Hij wezen 
die ons bij name riep, 
die zelf de adem schiep 
waarmee Hij wordt geprezen; 
laat alom musiceren, 
met stem en instrument, 
maak wijd en zijd bekend 
de grote naam des Heren. 
 

Samenzangmedley 
 
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. 
 
Majesteit, groot is Zijn majesteit, 
lof zij Jezus en glorie, hulde en eer. 
Majesteit, God die de zijnen leidt. 
Vanaf Zijn troon vestigt de Zoon Zijn heerschappij. 
Dus verhoog, maak eeuwig groot, 

de Naam van Jezus. 
Volk van God, kom en breng lof, 
aan Jezus de Koning. 
Majesteit, groot is Zijn majesteit. 
Dwars door de dood  
werd Hij verhoogd,  
Jezus regeert! 



 

Heerlijk is Uw naam, 
Heerlijk is Uw naam, 

hoog verheven en vol van kracht. 
Heerlijk is Uw naam. 
Jezus, Jezus. 
Heerlijk is Uw naam. 
Jezus, Jezus. 
Heerlijk is Uw naam. 
 
Zo lief had God de Vader ons, 
dat Hij zijn eigen Zoon zond 

tot heil van ons gebroken hart, 
omdat Hij ons zo kostbaar vond. 
 
Hoe diep en schrijnend  
was Gods pijn 
toen Hij Zijn Zoon zo lijden zag; 
toch is het Jezus' bloed dat ons 
weer dicht in zijn nabijheid bracht. 

 
Eens zal op de grote morgen 
klinken het bazuingeschal. 
Dan zal Jezus wederkomen 
als de rechter van 't heelal. 
 
Wie zal op die grote morgen 
buigen voor Zijn Majesteit? 

Wie zal op die grote morgen 
vluchten voor die heerlijkheid? 
 
Wie zal op die grote morgen 
buigen voor Zijn Majesteit? 
Wie zal op die grote morgen 
vluchten voor die heerlijkheid? 
 



 

 Because He lives 
 

 Omdat Hij leeft kan ik de dag van morgen aan 
en is elke angst verdwenen. Ik weet dat Hij mijn leven vasthoudt. 
Mijn toekomst is in Zijn hand! 

 
 

Lof zij de Heer, de almachtige Koning de ere 
Melodie: uit Geist-reiches Gesang-Buch (1704) van Johann Anastasius Freylinghausen (1670-1739) 
Tekst: Joachim Neander (1650-1680) 
Oorspronkelijke vertaling: Jan Jakob Lodewijk ten Kate (1819-1889) 
Vertaling: Jan Wit (1914-1980) en Jan Willem Schulte Nordholt (1920-1995) 
Bundels: Liedboek 868 • Liedboek voor de Kerken 1973 gezang 434 • Opwekking 3861, 2 en 5 • Op Toonhoogte 326 
Weerklank 452 

 
1. Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Kom allen saam, 
psalmzingt de heilige naam, 
looft al wat ademt de Here. 
 
5. 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 ademt zegt: amen. 

 
 
 

Sluiting en gebed 
 
 
 
 
 



 

Zegen ons Algoede 
Tekst: Johannes Evangelista Gossner (1773-1858) 
Vertaling: Jacqueline Elisabeth van der Waals (1868-1922) 
Melodie: Christian Gregor (1723-1801) 
Bundels: Liedboek 415 • Liedboek voor de Kerken 1973 gezang 456 • Johannes de Heer 527 • Op Toonhoogte 168 
Weerklank 477 
 
1. Zegen ons Algoede, 
neem ons in uw hoede 
en verhef uw aangezicht 
over ons en geef ons licht. 
 
2. Stort, op onze bede, 
in ons hart uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 
van uw Geest bij dag en nacht. 
 
3. Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
 
 
 
 
 

 
Bij de uitgang is er een collecte 

om de kosten voor deze zangdienst te dekken 
en in stand te houden. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De zangdienstcommissie en alle medewerkenden aan deze dienst 
hopen dat u een fijn uur heeft gehad en bedankt u voor uw komst. 

 
We zouden het fijn vinden als u na afloop nog even blijft. 

Onder genot van een hapje en drankje praten we graag nog even na. 
 

En voor straks – wel thuis! 
 

Wilt u deze dienst opnieuw beluisteren, 
informatie over deze kerk en haar gemeente zoeken 

of de activiteitenagenda raadplegen, kijk dan op 
 
 

www.hervormdegemeentesgraveland.nl 
 
 
 

Joke Bremmer, Annelies van der Horst en Yvar Steketee 


