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Aanvang: 9.30 uur                   Predikant: Ds. F.J.K. van Santen 

 
Zingen: OTH 344 
 
1.Voor uw liefde, Heer Jezus, 

dank U wel.  (2x) 
Wij aanbidden U, Heer. 
U komt toe alle lof  en eer. 

O, Heer, wij prijzen uw naam! 
 

2.Voor uw woord van genade, 

dank U wel.  (2x) 
Heer, U maakte ons vrij. 
In uw kracht overwinnen wij. 

O, Heer, wij prijzen uw naam! 

3.Wij aanbidden U, Jezus, 

Zoon van God.  (2x) 
Vul ons hart voor altijd, 
met uw liefde en heerlijkheid. 

O, Heer, wij prijzen uw naam! 
 

4.U bent heilig, heilig, 

heilig Heer.  (2x) 
Machtig God, zie ons staan, 
neem ons lied als een lofzang aan. 

O, Heer, wij prijzen uw naam! 

5.Maranatha, Heer Jezus, 

kom terug.  (2x) 
Wij verwachten U, Heer. 
Hoor wij bidden: Kom haastig weer! 

O, Heer, wij prijzen uw naam! 
 
Zingen: Weerklank Ps. 33:5 en 6 

 
5.De grote Schepper aller dingen 
beziet vanuit het hemels licht 

de gang van alle stervelingen, 
Niets is bedekt voor zijn gezicht. 
Hij vormt alle harten, kent hun vreugd 

en smarten, 
weet hoe mensen zijn. 
Hij doorgrondt hun daden, weet wat zij 

beraden, 
kent hen, groot en klein. 
 

6.Geen koning kan zichzelf  bevrijden 
door legermacht of  door geweld. 

Geen paard, hoe sterk ook bij het 
strijden, 
geef t overwinning aan een held. 

Maar het oog des HEREN ziet hen die 
Hem eren, 
’t volk dat Hem verwacht. 

Allen die Hem vrezen, zal Hij altijd 
wezen 
tot een steun en kracht. 

 
Zingen: Psalm 6:2 en 9 
 

Schriftlezing: Openbaring 6:1-12 
Thema:           Een toekomst vol van hoop. 
Aandachtspunten: 1. Vier troonwezens           A. Wit paard 

                                        2. Vier paarden                  B. Rood paard 
                                                                                            C. Zwart paard 
                                                                                            D. Vaal paard  

 



Zingen: Kinderlied Weerklank 555:1 en 2 
 
1.Laat de kind’ren tot Mij komen, 
alle, alle kind’ren. 
Laat de kind’ren tot Mij komen, 
niemand mag ze hind’ren. 
Want de poorten van mijn rijk 
staan voor kind’ren open. 
Laat ze allen, groot en klein, 
bij Mij binnen lopen. 
 

2.Laat de mensen tot Mij komen 
over alle wegen. 
Laat de mensen tot Mij komen, 
hou ze toch niet tegen! 
Want de poorten van mijn rijk 
gaan ook voor hen open, 
als ze aan een kind gelijk 
bij Mij binnen lopen. 

Zingen: OTH 397 
 
1.Ooit komt er een dag 
dat de hemel openbreekt 
en de doden zullen opstaan. 
Ooit komt er een dag 
dat U terugkomt op een wolk 
en dat U kijkt met ogen, stralend als de 
zon. 
(Refrein) 

2.Ooit zal het zo zijn 
dat we leven in een stad 
waar geen pijn en geen verdriet is. 
Ooit zal het zo zijn 
als we komen in die stad 
dat de Vader onze tranen wist. 
(Refrein) 

 
(Refrein) 

(Maar) tot aan die dag 
wil ik weten wie U bent, 
wil ik leven dicht bij U 
en mij geven in aanbidding. 
Tot aan die dag wil ik horen wat U zegt 
en uw woorden tot mij nemen 
als een kostbaar geschenk. 
Tot aan die dag! 

 
3.Ik verlang zo naar de dag 
dat ik neerkniel aan uw voeten 
en ik U mag herkennen aan uw stem. 
(En) als we samen hand in hand 
het hemels paradijs betreden, 
zal ik eeuwig mogen zijn waar U bent. 
(Refrein 2x) 

 
Zingen: Sela: Een toekomst vol van hoop 
 
1.In de nacht van strijd en zorgen 
kijken wij naar U omhoog 
biddend om een nieuwe morgen 
om een toekomst vol van hoop. 

 
(Refrein) 

2.Ook al zijn er duizend vragen, 
Al begrijpen wij U niet, 
U blijft ons met liefde dragen, 
U die alles overziet. 
(Refrein) 

U geeft een toekomst vol van hoop; 
Dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen, 
Leidt ons door dit leven heen. 

 
4. U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geleven en wij hopen 

 
3.U heeft ons geluk voor ogen. 

Jezus heef t het ons gebracht. 

Mens, als wij, voor ons gebroken 
In de allerzwartse nacht. 
(Refrein)

Op het einde van de nacht. 
(Refrein 2x) 
 
Zingen: Psalm 68:10 


