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De gegevens uit deze weekbrief mogen alleen gebruikt worden voor kerkelijke activiteiten binnen onze gemeente De Ontmoeting. Deze gegevens 
mogen niet verstrekt worden aan derden, tenzij na uitdrukkelijke toestemming of ten behoeve van kerkelijke activiteiten binnen onze eigen kerkelijke 
gemeente. Wanneer u bezwaar heeft tegen het verwerken van uw persoonsgegevens in de weekbrief dan kunt u dit bezwaar bekendmaken bij de 

kerkenraad. 

‘De Ontmoeting’ is een Hervormde wijkgemeente van de 
Protestantse Gemeente te Middelburg (PKN). 
Een gift overmaken kan via de GIVT-app of naar 
bankrekeningnummer: NL12 RABO 0385334958 t.n.v. KR PGM De 
Ontmoeting Middelburg o.v.v. het doel. 

website: www.ontmoetingmiddelburg.nl  
kerkenraad: kerkenraad@ontmoetingmiddelburg.nl 
weekbrief: weekbrief@ontmoetingmiddelburg.nl 
foto’s weekbrief: foto@ontmoetingmiddelburg.nl 
 

 
Kerkdiensten via Youtube / kerkomroep.nl Collecte eerste rondgang Collecte tweede rondgang 

24 mei 10.00 uur          Dhr. J. Jacobse Diaconie    Gemeentewerk-Focus                                   
               18.00 uur   focusdienst        Dr. P.J. Visser (Amsterdam) Stichting Present Gemeentewerk                           

31 mei     10.00 uur   Eerste Pinksterdag Ds. B.J.P. de Bruin Pinkstercollecte GZB Gemeentewerk-Ouderenpastoraat 
                18.00 uur         Dhr. S. Janse Pinkstercollecte GZB Gemeentewerk

 
Liturgie 
Morgendienst: Liederen: Ps. 65: 1 (OB); Gez. 237: 1, 2; OTH 196; 
[kinderlied n.n.b.]; Ps. 27: 1, 5 (NB); OTH 151; Ps. 139: 1, 2 (NB) 
Schriftlezing: Johannes 14: 1-6, 15-26 
Thema: Gehoord en gezien worden 
Avonddienst: Liederen: OTH 279; Ps. 116: 1, 2, 3 (NB); Ps. 117 (NB); 
Ps. 42: 3, 5 (OB); Gez. 288: 1, 4, 5 (LvdK); OTH 41: 2, 3, 4 
Schriftlezing: Romeinen 8: 18-25 
Thema: Zinloos én hoopvol 
 
Toelichting collecten zondag 24 en 31 mei 
Diaconie: De goede doelen 
die zijn vastgesteld in de 
giftenadvieslijst zijn onder te 
verdelen in de groepen: 
vluchtelingenwerk, 
gehandicaptenzorg, 
ontwikkelingshulp, 
ontwikkelingssamenwerking, 
hulp aan verslaafden, 
jeugdhulpverlening en 
maatschappelijke zorg.  
Stichting Present: De missie 
van Stichting Present is een brug te slaan tussen mensen die iets 
hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen 
worden. De stichting heeft zich in deze coronatijd aangesloten bij 
het landelijke initiatie #Nietalleen. Om de continuïteit én de 
kwaliteit van het werk te garanderen is een klein team van vaste 
krachten nodig. Hiervoor is geld nodig. 
Pinkstercollecte GZB: In Cuba is tegenwoordig meer 
godsdienstvrijheid dan vroeger, maar de meeste kerken hebben 
weinig middelen en veel werk gebeurt op vrijwillige basis. 
Daarnaast kunnen christenen nog steeds te maken krijgen met 
tegenwerking. Ondanks alles groeit de kerk! Om die groei goed te 
begeleiden zijn er meer predikanten nodig. De GZB steunt de kerk 
op Cuba en helpt bij het opleiden en bemoedigen van predikanten 
en kerkleiders. 
Wilt u uw gift overmaken? U kunt uw gift overmaken via de GIVT- 
app of naar bankrekeningnummer: NL12 RABO 0385334958 t.n.v. 
KR PGM De Ontmoeting Middelburg o.v.v. het doel. 
 
Rondom de diensten 
In de morgendienst op zondag 24 mei gaat proponent (en lid van 
onze gemeente) Jan Jacobse voor in De Ontmoeting. Een 
proponent is een afgestudeerd theoloog met preekbevoegdheid. 
Jan is momenteel ook vicaris in de Hervormde Gemeente 
Rotterdam-Delfshaven (Pelgrimvaderskerk). Het thema in de 
morgendienst van Wezenzondag 2020 is ‘Gehoord en gezien 
worden’. Wezenzondag: wat is dat en wat hebben wij daaraan?  

 
Ik hoop dat we met elkaar troost zullen ervaren n.a.v. het begin van 
de afscheidswoorden van Jezus uit Johannes 14. We horen daar 
wat Jezus zelf vindt dat geloof is. Wij blijven dus dichtbij de bron. 
Het accent van de preek ligt op vers 1, 2, 16 en 26. De lezing is 
daarom uit Johannes 14: 1-6 en 15-26. We bidden om de Heilige 
Geest, dat die ons Jezus laat zien en wat Hij voor ons 
betekent. Hartelijke groet, Jan Jacobse. De avonddienst is een 
focusdienst waarin dr. P.J. Visser voorgaat. Meer informatie 
hierover vindt u verderop in deze weekbrief. 
 
Onze zieken 
Vorige week is René Besuijen (Kerkplein 16, 4373 AA Biggekerke) 
aan een reeks van bestralingen en chemokuren begonnen. We 
bidden om Gods zegen over de behandeling en om Zijn kracht om 
dit alles te kunnen doorstaan. ‘God overlaat ons dag aan dag met 
Zijn goedertierenheid. Dank Hem voor alles wat we mogen 
ontvangen.’ Woorden van Suzet en René waarmee ze God willen 
danken voor Zijn zegeningen. Arie de Ruiter (Jan Campertstraat 33, 
4335 SC Middelburg) kreeg bericht dat de PSA-waarde die te 
maken heeft met de geconstateerde prostaatkanker is gestegen. 
Arie moet deze week voor onderzoek naar het ziekenhuis. Een 
spannende tijd voor hem, voor Jolanda en hun (klein)kinderen. We 
bidden voor hen om Gods liefdevolle nabijheid en Zijn vrede. We 
danken onze God samen met Carolien Schrijver-Pieterse 
(Boterbloemstraat 1, 4341 KB Arnemuiden) dat ze na de operatie 
waarbij een borst werd geamputeerd weer thuis mocht komen. We 
willen de Heere ook danken dat Carolien de kracht van het gebed 
ervaren heeft. We bidden dat ze verder mag herstellen en nieuwe 
kracht zal ontvangen om de verdere behandeling aan te kunnen. 
Alle niet met naam genoemde zieken en de mantelzorgers om hen 
heen: sterkte, troost en kracht toegewenst. 
 
 
 
 
 
Focusdienst 5.3 over ‘Als er een God is...’  
Zondagavond 24 mei is de derde en laatste  
focusdienst van blok 5. Deze gaat over een  
thema wat ons allen aangaat en altijd  weer  
raakt: het lijden in ons leven en in de wereld. Het roept allerlei 
vragen op bij gelovigen en niet-gelovigen. Het ‘waarom en 
waartoe’ blijft vaak een raadsel. Voor menigeen is dat een reden 
om God op afstand te houden of afstand van Hem te nemen. Paulus 
gaat er eerlijk op in; op de pijn en de zinloosheid. In het klein en 
wereldwijd. En daar middenin verhaalt hij van hóóp en hoe dat dan 
werkt. Een spannende exercitie!  Tijdens de voorbereiding liep de 
vaak gehoorde ‘Als er een God is, hoe kan al dat lijden dan 
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bestaan?’ voor mij uit op een omgekeerde vraag: ‘Stel je voor, al 
dat lijden en dat God er dan niet zou zijn?’  
Ik bid dat de Geest ons door verkondiging, lied en gebeden heen zo 
nabijkomt, dat we in alles (zoals ds. André Troost ooit schreef) een 
‘handwoord’ ontvangen, zonder op alles antwoord te krijgen. Dan 
zijn we in dubbele zin online! Zegen en groet, dominee Paul Visser. 
 
Evaluatie en toekomstgesprek met alle kringleiders van Focus 
Ter afsluiting van blok 4 en 5 was er op donderdag 28 mei een 
gemeenteavond gepland. Vanwege de bekende maatregelen kan 
deze gemeenteavond helaas niet doorgaan. Het is echter wel goed 
om dan met alle kringleiders samen te komen. Voor een evaluatie 
van de afgelopen periode én om in samenspraak met het 
focusteam na te denken over de toekomst. We gaan na de zomer 
namelijk starten met het laatste blok. Daarom is het van belang om 
tijdig ons met elkaar af te vragen hoe het gedachtengoed van Focus 
daarna een vervolg kan krijgen in de toerusting van de gemeente. 
In het landelijk team wordt daar op dit moment druk over 
gebrainstormd. Ik hoop daartoe dan ook enkele concrete 
voorstellen te kunnen doen. Gelet op het feit dat er langzaam weer 
meer toestemming is om met meerdere mensen samen te komen, 
hebben we besloten dit ‘live’ te doen. Ik zie ernaar uit jullie weer 
persoonlijk te ontmoeten! Alle kringleiders zijn dus welkom op de 
28ste! We starten om 20.00 uur en komen samen in de 
ontmoetingsruimte van de kerk, die groot genoeg is om ons aan de 
voorgeschreven regels te houden. Hartelijke groet, dominee Paul 
Visser. 
 
Pinksteren 
Op 31 mei hopen we het Pinksterfeest te vieren. Het feest waarop 
de christelijke kerk viert dat de Heilige Geest is uitgestort. Het is 
een van de zeven feesten de door God zijn ingesteld (Lev. 23) en 
die, tot op de dag van vandaag, door het volk Israël worden gevierd. 
Het zijn feesten die heenwijzen naar wat komen gaat, waarvan er 
reeds vier in vervulling zijn gegaan. In het Oude Testament wordt 
het Pinksterfeest, Shavoeot genoemd. Het heeft voor het Joodse 
volk een belangrijke historische betekenis: zeven weken na de 
uittocht uit Egypte maakte God zich, volgens de overlevering, 
bekend aan Zijn volk. Vijftig dagen na de uittocht, na het 
Pesachfeest, het feest waarop een lam wordt geslacht, verbond 
God zich bij de berg Sinaï aan Israël. Dat deed Hij door Zijn Torah 
aan hen te geven.  En op de vijftigste dag na de opstanding van 
Jezus Christus, na de vervulling van het Pesachfeest door het bloed 
van het Lam, waardoor er een uittocht voor ons is gekomen uit het 
slavenhuis, waardoor we voor eeuwig zijn bevrijd, op de vijftigste 
dag na de vervulling van Pesach/Pasen maakte God zich op 
Shavoeot bekend. Weer op de vijftigste dag, nu niet door Zijn Torah 
te geven maar door Zijn Heilige Geest te schenken. Hiermee 
bezegelde God het nieuwe verbond met het bloed van Jezus 
Christus door Zijn Geest. Bijzonder hoe zo een heilige parallel en 
een voortgaande lijn lopen in het vieren van de feesten. Het leidt 
tot verwondering en aanbidding. Het geeft hoop en vertrouwen 
omtrent de vervulling van de feesten die nog wachtend zijn op 
vervulling. Het maakt ons stil wanneer we beseffen dat we zo 
samen op mogen trekken met Israël, samen dienend de God van 
Abraham, Izak en Jacob. Shalom, met broederlijke groet, Sander 
Janse. 
 
Online kindermomenten 
Heeft uw zoon/dochter op 3 mei jl. gekeken naar de kinderdienst? 
Dat vraagt natuurlijk om meer. Daarom hebben we als werkgroep 
het initiatief genomen om voorafgaand aan iedere 
ochtenddienst een kindermoment te organiseren. Doel: een online 
kindervertelling voor de doelgroep 3 t/m 6 jaar. Oudere kinderen 
worden natuurlijk van harte uitgenodigd om mee te kijken. Inhoud: 
samen zingen, Rik de handpop, een Bijbelverhaal, creatieve 
verwerking en het zegenlied. Wanneer: 9:30u via de livestream 
(vanaf zondag 7 juni). Van tevoren nemen we voor tien zondagen 
op. Voor ieder kindermoment hebben we één vlog van een kind 
van 3-6 jaar uit onze gemeente nodig. Daarin o.a.: wie ben je? Wat 
vind je leuk? Wat mis je?  

Is dit iets voor jouw zoon/dochter? Stuur dan een appje naar 06-
38403958. Je krijgt dan instructies voor de opname toegestuurd. 
Namens de werkgroep, tot Glorie van God!! Ronald, Andrea, 
Marianne, Roderik, Joke en Marnix 
 
Fietstocht voor de Filipijnen 
Volgend weekend organiseren wij een fietstocht, jullie hebben vast 
de flyer al gezien! Wij zijn tien dames uit de gemeente en moeten 
ieder voor zich €2000 ophalen voor het moeder-en-kindproject van 
Compassion in de Filipijnen, waar wij in januari 2021 naartoe hopen 
te gaan. Ik wil jullie vragen om je voor 29 mei aan te melden, met 
heel de familie ;). Dat kan bij Danieck (0681140211 
of danieck2001@kpnmail.nl). Na de aanmelding ontvang je van mij 
de informatie over de route, een betaalverzoekje en een 
bingokaart!  De gehele opbrengst van deze fietstocht gaat naar dit 
doel. Wij hebben een route gemaakt, maar je kunt natuurlijk ook 
zelf een route bepalen aan de hand van de verkooppunten. Op de 
verkooppunten kunt u zelfgemaakte spullen kopen (denk aan 
kaarten, armbandjes etc.). Ook zullen we genoeg eten en drinken 
verkopen, dus u hoeft geen picknickmand mee te nemen. Er kan 
altijd met een Tikkie betaald worden! 
 
De Ontmoeting bidt 
Wat missen we elkaar als gemeente. Een hand op je schouder, dat 
moment van elkaar even spreken voor of na de dienst, het horen 
en zien hoe het met de ander gaat, het voor elkaar bidden als 
iemand dat nodig heeft. Zoals bekend is er tweewekelijks op 
donderdagavond het avondgebed in de gemeente. Daarnaast is er 
regelmatig ook een kerkenraadsgebedsgroep die samenkomt. Om 
gebeds- of dankpunten bij onze Hemelse Vader te brengen is er nu, 
in coronatijd, een centraal mailadres waar u of jij gebeds- en 
dankpunten voor jezelf en/of de ander kunt achterlaten. Ze zullen 
dan in het avondgebed en/of in het gebedsmoment van de 
kerkenraad worden meegenomen. Uiteraard mag u daarin zo 
anoniem zijn of blijven als u/jij wilt. Gebeds- en dankpunten 
kunnen gemaild worden naar gebed@ontmoetingmiddelburg.nl 
Met uw mail zal vanzelfsprekend vertrouwelijk worden omgegaan. 
Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank 
hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand 
te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. 
Filippenzen 4: 6-7 | NBV. 
 
Gebedspunten familie Kipterit in Oeganda  
De tel zijn we kwijtgeraakt…. We zijn nu zo’n 9 weken in lockdown. 
Dit betekent dat we al die tijd zo min mogelijk buiten de poort 
komen, geen gebruik kunnen maken van privé of openbaar 
vervoer, niet naar winkels kunnen, behalve om eten met een 
mondmasker op en niet naar school of naar ons werk kunnen en 
dus eigenlijk alleen online met anderen in contact zijn. Onze 
kinderen studeren online en we werken via telefoon of online, wat 
zo z’n uitdagingen heeft vanwege onstabiel internet en een soms 
haperende stroomvoorziening. Wilt u voor ons bidden dat we dit 
nog even volhouden, want tot op heden zijn er geen directe 
verlichtende maatregelen aangekondigd. Bid ook voor het 
Oegandese volk, waar de armoede nijpend is en veel mensen echt 
hongerlijden, omdat er vanwege de coronamaatregelen geen 
inkomens meer zijn. De geïnfecteerde gevallen blijven langzaam 
stijgen, maar de teller is niet helemaal betrouwbaar, omdat er niet 
voldoende testkits zijn om in het hele land te testen. De meeste 
testen worden aan de grens gedaan bij truckchauffeurs die met 
vracht het land nog binnen mogen. We zijn dankbaar dat we als 
gezin gezond zijn en bid met ons mee dat we gezond mogen blijven, 
want de medische voorzieningen in Oeganda zijn niet goed 
voorbereid op grote aantallen coronapatiënten. We hebben 
namelijk maar 55 IC-bedden in het hele land (1,3 bedden per 1 
miljoen mensen!). We vertrouwen op onze God! 
 
 

Berichten voor de weekbrief kunnen worden gemaild naar 
weekbrief@ontmoetingmiddelburg.nl tot donderdag 18.00 uur.  
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In de morgendienst zingen we:  
  
Psalm 65: 1 (OB) 
 

De lofzang klimt uit Sions zalen 
Tot U met stil ontzag; 
Daar zal men U, o God, betalen 
Geloften, dag bij dag. 
Gij hoort hen, die Uw heil verwachten, 
O Hoorder der gebeên, 
Dies zullen allerlei geslachten 
Ootmoedig tot U treên. 

 
Gezang 237: 1 en 2 
 
1 Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer, 

houd Gij bij ons uw intocht, Heer; 
vervul het hart dat U verbeidt, 
met hemelse barmhartigheid. 

 
2 Gij zijt de gave Gods, Gij zijt 

de grote Trooster in de tijd, 
de bron waaruit het leven springt, 
het liefdevuur dat ons doordringt. 

 
OTH 196 
 

God van trouw 
U verandert nooit, 
Eeuwige, U mijn vredevorst. 
Aller Heer, ik vertrouw op U. 
Heer, ik roep tot U, 
opnieuw en opnieuw. 
Heer, ik roep tot U, 
opnieuw en opnieuw. 
U bent mijn rots wanneer ik wankel, 
U richt mij op wanneer ik val. 
Dwars door de storm 
bent U Heer, het anker; 
ik stel mijn hoop alleen op U. 

 
[Het kinderlied is bij het uitbrengen van deze weekbrief nog niet 
bekend] 
 
Psalm 27: 1 en 5 (NB) 
 
1 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Heere ! 

Waar is het duister dat mij onheil baart ? 
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
in zijn bescherming ben ik wel bewaard ! 
Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
ik ken geen angst voor nood en overval: 
het is de Heer die mij behouden zal ! 

 
5 Laat mij toch nimmermeer uw toorn verwekken, 

verstoot hem niet die U in zwakheid dient. 
Zoudt Gij uw heerlijk aangezicht bedekken, 
zo wordt mijn leven leeg en zonder vriend. 
Gij zijt het enigst dat mijn hart bezit ! 
Van al mijn schatten bleef mij niets dan dit: 
Gij zijt de helper die mij niet verlaat, 
als vader en als moeder van mij gaat. 

 
 
 
 
 
 
 

OTH 151 
 
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 weer 
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. 

 
 
Psalm 139: 1, 2 (NB) 
 
1 Heer, die mij ziet zoals ik ben, 

dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 

 
2  Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 

wie weet mijn wegen zoals Gij ? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 
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In de avonddienst zingen we: 
 
OTH 279 
 

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! 

 
Psalm 116: 1, 2, 3 (NB) 
 
1  God heb ik lief, want die getrouwe Heer 

nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 
en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 

 
2  Toen de benauwdheid dreigend op mij viel 

en angsten voor het doodsrijk mij bekropen, 
heb ik de naam des Heeren aangeroepen 
en weende: Heer mijn God, bewaar mijn ziel! 

 
3  Hij is goedgunstig in gerechtigheid, 

Hij wil zich altijd over ons ontfermen. 
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen. 
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd. 

 
Psalm 117 (NB) 
 
1  Looft, alle volken, looft den Heer, 

roemt, alle naties, roemt zijn eer. 
Want over ons is groot en wijd 
zijn gunst en goedertierenheid, 
voor eeuwig blijft zijn trouw bestaan. 
Heft met ons Halleluja aan! 

 
Ps. 42: 3 en 5 (OB) 
 
3  Hart, onrustig, vol van zorgen, 

vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft wie nederviel. 
Eens verschijn ik voor den Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer. 
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven 
dikwijls aan de dood ontheven. 

5  Laat zijn trouw de dag verblijden 
en zijn lied de duisternis. 
Tot Hem roep ik in mijn lijden, 
die de God mijns levens is: 
Vaste grond van mijn bestaan, 
waarom ziet Gij mij niet aan? 
Moet ik onder 's vijands slagen 
thans dit somber rouwkleed dragen? 

 
Gezang 288: 1, 4, 5 (LvdK) 
 
1 Eens komt de grote zomer 
   waarin zich 't hart verblijdt. 
   God zal op aarde komen 
   met groene eeuwigheid. 
   De hemel en de aarde 
   wordt stralende en puur. 

God zal zich openbaren 
   in heel zijn kreatuur. 
 
4 Ook ons zal God verlossen 
   uit alle pijn en nood, 
   van 't woeden van de boze, 
   van 't vrezen voor de dood, 
   van aarzelen en klagen, 
   verdriet en bitterheid, 
   van alles wat wij dragen, 
   van 't lijden aan de tijd. 
 
5 Ja, Hij zal ons geleiden 
   in 't schone paradijs, 
   het bruiloftsmaal bereiden 
   zijn grote naam ten prijs. 
   De liefde die wij zingen, 
   zo schoon, zo ongekend, 
   zal uit de bron ontspringen 
   van God ons middelpunt. 
 
OTH 41: 2, 3, 4 
 
2 Heer, onze God, die aard' en hemel schiep, 

zeeën en land met macht te voorschijn riep. 
Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt 
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt? 

 
3 U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. 

U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed. 
U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid: 
leven om Jezus' wil in eeuwigheid! 

 
4 Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, 

dat in ons zingt met eindeloos refrein. 
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan: 
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam!

 


