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Datum: 	 	 	 zondag 11 oktober 2020 om 16:00 uur  
 
LIVE te volgen via:	 KERKOMROEP.NL  
	 	 	 	 https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11057  
 
	 	 	 	 De video-montage van deze zangdienst  

staat vanaf dinsdag 13 oktober online op:  
 
	 	 	 	 -www.derankarnhem.nl  (DIVERSE BIJDRAGEN /  
	 	 	 	   Kerkdiensten op video)  
 
	 	 	 	 -www.youtube.com/prijsmetjohannesdeheer  
 
LET OP: 	 	 	 Alleen de medewerkenden zijn in de kerk aanwezig. 
	 	 	 	 Anderen kunnen vanwege de corona-maatregelen  
	 	 	 	 helaas niet in de kerk worden toegelaten. 
 
	 	 	 	 Toch hopen we, zij het op afstand, in verbondenheid  
	 	 	 	 met God en met elkaar onze zegeningen te tellen en  
	 	 	 	 God daarvoor te danken!


Thema:   ‘Tel je zegeningen, één voor één…’  
 
    Ook in moeilijke tijden (als de stormwind  
    bij wijze van spreken om ons heen loeit)  
    mogen we God danken voor Zijn  
    aanwezigheid, voor Zijn trouw, voor het feit 
    dat Hij niet loslaat wat Zijn hand begon! 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11057
http://www.derankarnhem.nl
http://www.youtube.com/prijsmetjohannesdeheer


Inleidende muziek  
 
Woord van welkom  
 
Gebed  
 
Thema-lied: Tel uw zegeningen, één voor één (JdH-256) 

1. Als op 's levens zee de stormwind om u loeit.  
Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit. 
Tel uw zegeningen tel ze één voor één 
En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen. 
 
Refrein: 
Tel uw zegeningen, tel ze één voor één, 
tel ze, tel ze alle en vergeet er geen. 
Tel ze, tel ze alle, noem ze één voor één, 
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen. 
 
2. Drukken 's levens zorgen u soms zwaar ter neer. 
Schijnt het kruis te zwaar u, zeg het aan de Heer, 
tel uw zegeningen, wil op Jezus zien, 
Dan zal 't harte zingen en de zorgen vliên 
 
4. Zo in alle moeiten, zorgen zonder tal, 
wees toch nooit ontmoedigd, God is overal, 
tel uw zegeningen, eng’len luist'ren toe, 
troost en hulp schenkt Hij u, volg dan blij te moe. 

Zingen: Samen in de Naam van Jezus (JdH-98) 

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.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! 
 
Gedicht: ‘Zegendruppels’ - Frits Deubel  
 
Zangduo: ‘Heer ik hoor van rijke zegen’ (JdH-132)  
 
Zingen: Geprezen zij de Heer Die eeuwig leeft (JdH-104)  
 
1. Geprezen zij de Heer, Die eeuwig leeft. 
Die vol ontferming ieder troost, en alle 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. 
Halleluja, geprezen zij het Lam, 
Dat de schuld der wereld op Zich nam. 
 
2. Verdreven is de schaduw van de nacht, 
en wie Hem wil aanvaarden, wordt eens veilig thuisgebracht. 
Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht. 
 
 
 



3. 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. 
 
Zingen: Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser (JdH-96)  
 
1. 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. 
Ik bouw op U en ga in Uwe Naam.  
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming. 
Ik bouw op U en ga in Uwe Naam. 
 

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

3. 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 voortgeleid. 
In ’t laatste uur, zal ‘k zegevierend ingaan. 
In rust met U, Die mij hebt voortgeleid. 
 
Gedicht: ‘Overal kom ik U tegen’ - Joke Verweerd 
 
Zangduo: ’t Is mij goed wat God doet (JdH-264) 

Zingen: ’Rustend in ’t geloof in Jezus’ dierbaar woord’ (JdH-501)  
Wijze: Staand op de beloften van mijn Heer en God (GLK-216) 
 
1. Rustend in ’t geloof in Jezus’ dierbaar woord, 
rustend in Zijn hulp gaan wij steeds moedig voort; 
rustend in Zijn bloed geeft dit ons grote kracht, 
rustend in Zijn licht is ’t nimmer nacht. 
 



Refrein:  
Glorie, glorie, 
Nimmer kan het eeuwig woord van Jezus falen! 
Glorie, glorie, 
Ik rust in de beloften van mijn Heer! 
 
2. Rustend in Zijn leiding, gaan wij nooit verkeerd, 
rustend in Zijn trouw, is niets, wat ooit ons deert; 
rustend in Zijn schaduw, vrees ik geen gevaar, 
rustend in ’t gebed, want Hij is daar! 
 
3. Rustend bij Zijn kruis wordt onze smart zo klein; 
rustend in Zijn offer, ben ‘k van zonde rein; 
rustend in Zijn komst, is Hij mijn Bruidegom, 
rustend blijf ik bidden: ‘Jezus kom!’  
 
Zingen: Loof, loof de HEER (JdH-345 / psalm 103)  
 
1. Loof, loof de HEER, mijn ziel met alle krachten: 
verhef Zijn Naam, zo groot, zo heilig t’ achten. 
Och, of nu al, wat in mij is, Hem preez’! 
Loof, loof mijn ziel, de Hoorder der gebeden; 
vergeet nooit één van Zijn weldadigheden; 
vergeet ze niet, ’t is God, Die z’ u bewees. 
 
9. Maar ’s HEREN gunst zal over die Hem vrezen, 
in eeuwigheid, altoos dezelfde wezen; 
Zijn trouw rust zelfs op ’t late nageslacht, 
dat Zijn verbond niet trouweloos wil schenden, 
noch van Zijn wet afkerig d’ oren wenden, 
maar die naar eis van Gods verbond betracht. 

Meditatie:  
 

‘Tel uw zegeningen, vergeet niet één van Zijn weldaden!’  
(n.a.v. psalm 103) 

 
 
 
 



PSALM 103 (HSV) 
 
Loflied op Gods genade 
1. Een psalm van David. 

Loof de HEERE, mijn ziel, 
en al wat in mij is, Zijn heilige Naam. 
2. Loof de HEERE, mijn ziel, 
en vergeet niet een van Zijn weldaden. 
3. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, 
Die al uw ziekten geneest, 
4. Die uw leven verlost van het verderf, 
Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, 
5. Die uw mond (103:5 uw mond - Letterlijk: uw sieraad.) 
verzadigt met het goede, 
uw jeugd vernieuwt als die van een arend. 
6. De HEERE doet rechtvaardige daden 
en recht aan alle onderdrukten. 
7. Hij heeft aan Mozes Zijn wegen bekendgemaakt, 
aan de nakomelingen van Israël Zijn daden. 
8. Barmhartig en genadig is de HEERE, 
geduldig en rijk aan goedertierenheid. 
9. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, 
niet voor eeuwig handhaaft Hij Zijn toorn. 
10. Hij doet ons niet naar onze zonden 
en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. 
11. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, 
zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen. 
12. Zo ver het oosten is van het westen, 
zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan. 
13. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, 
zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen. 
14. Want Híj weet wat voor maaksel wij zijn 
en blijft bedenken dat wij stof zijn. 
15. De sterveling – zijn dagen zijn als het gras, 
als een bloem op het veld, zo bloeit hij. 
16. Wanneer de wind erover is gegaan, is hij er niet meer 
en zijn plaats kent hem niet meer. 
17. Maar de goedertierenheid van de HEERE 
is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie Hem vrezen. 



Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen, 
18. voor wie Zijn verbond in acht nemen 
en aan Zijn bevelen denken om ze te doen. 
19. De HEERE heeft Zijn troon in de hemel gevestigd, 
Zijn Koninkrijk heerst over alles. 
20. Loof de HEERE, u, Zijn engelen, 
sterke helden, die Zijn woord uitvoeren, 
gehoorzaam aan het woord dat Hij spreekt. 
21.Loof de HEERE, 
al Zijn legermachten, 
dienaren van Hem, die Zijn welbehagen doen. 
22.Loof de HEERE, al Zijn werken, 
op alle plaatsen van Zijn heerschappij. 

Loof de HEERE, mijn ziel! 

Muzikaal intermezzo: ‘klanken uit het elektrisch harmonium’  

Zingen: Ga mij niet voorbij, o Heiland (JdH-121) 

1. Ga mij niet voorbij o Heiland, 
ga mij niet voorbij. 
Wijl Gij and'ren zegent, Heiland, 
zegen nu ook mij. 
 
Refrein: 
Jezus, Heiland,  
wees mij nu nabij. 
Wijl Gij and'ren zegent, Heiland, 
ga mij niet voorbij. 
 
3. Op Uw zoenbloed pleit ik, Heiland, 
voor des Vaders troon, 
daar wilt Gij mijn Midd'laar wezen, 
hoor mij, Gij, Gods Zoon 
 
4. Gij zijt al mijn troost, o Heiland, 
ja, mijn troost geheel, 
in de hemel en op aarde, 
blijft Gij steeds mijn deel. 



Zingen: Daar ruist langs de wolken,… (JdH-33) 

1. Daar ruist langs de wolken, een lief’lijke Naam. 
Die hemel en aarde, verenigt te zaam. 
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! 

Gedicht: ‘Tel je zegeningen’ - M.A. Groeneweg - de Reuver 

Zangduo: Zoek eerst het Koninkrijk van God (JdH-105) 

Zingen:  
‘k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên (JdH-348 / psalm 89) 

1. ‘k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên, 
Uw waarheid ’t allen tijd vermelden door mijn reên; 
ik weet, hoe ’t vast gebouw van Uwe gunstbewijzen 
naar Uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen; 
zo min de hemel ooit uit zijne stand zal wijken, 
zo min zal Uwe trouw ooit wank’len of bezwijken. 



7. Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort! 
Zij wand’len, Heer, in ’t licht van ’t godd’lijk aanschijn voort. 
Zij zullen in Uw Naam zich al de dag verblijden. 
Uw goedheid straalt hun toe, Uw macht schraagt hen in t ‘lijden; 
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, 
maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen. 

8. Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht; 
Uw vrije gunst alleen wordt d’ ere toegebracht! 
Wij steken ’t hoofd omhoog en zullen d’ eerkroon dragen 
door U, door U alleen om ’t eeuwig welbehagen: 
want God is ons ten schild in ’t strijdperk van dit leven 
en onze Koning is van Isr’els God gegeven. 

Slotlied: Er komen stromen van zegen (JdH-57) 

1. Er komen stromen van zegen. 
Dat heeft Gods woord ons beloofd. 
Stromen, verkwikkend als regen, 
vloeien tot elk die gelooft. 
 
Refrein: 
Stromen van zegen, 
komen als plasregens neer. 
Nu vallen drupp’len reeds neder, 
zend ons die stromen, o Heer 
 
2. Er komen stromen van zegen, 
heerlijk verkwikkend zal ’t zijn: 
op de valleien en bergen 
zal er nieuw leven dan zijn. 
 
3. Er komen stromen van zegen, 
zend ons die Heilstroom nu neer! 
Geef ons die grote verkwikking; 
geef z’ons voortdurend, o Heer! 



Slotwoord & Dankgebed 

Zegenlied: Vrede zij U, vrede zij U (JdH-699) 

1. Vrede zij u, vrede zij u, 
gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u. 
Vrede zij u, vrede zij u, 
gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u. 
 
2. Blijf gij in Mij, blijf gij in Mij, 
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij. 
Blijf gij in Mij, blijf gij in Mij, 
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij. 
 
3. Ontvang Mijn Geest, Heilige Geest, 
Hij zal u leiden, wees niet bevreesd. 
Ontvang Mijn Geest, Heilige Geest, 
Hij zal u leiden, wees niet bevreesd. 

Uitleidend orgelspel 

Wij wensen u allen een goede zondagavond 

en een "ze"nde week toe!



MEDEWERKENDEN AAN DEZE ONLINE-ZANGDIENST: 

Vanuit Hervormde Gemeente De Rank: 

Ellis    -  gedicht / dwarsfluit 
Joke   -  gedicht 
Gees   -  gedicht / koster 

Vanuit Prijs met Johannes de Heer: 

Klaas   - orgel 
Arend  - orgel / meditatie / zang / e.a. 
Dieneke  - zang 
Annemarie - saxofoon 
Frank  - video-opnamen 

 

Meer informatie: 
 

www.prijsmetjohannesdeheer.nl 


