
Sing-in 22-05 

Hoogverheven Heer  

Vul dit huis met Uw glorie – OPW 815 

Vul dit huis met Uw glorie. 

Vul dit huis met Uw glorie. 

Vul dit huis met Uw aanwezigheid. 

Want alles is door U 

en alles is tot U, 

openbaar aan Uw heerlijkheid. 

Vul dit huis met Uw glorie. 

Vul dit huis met Uw glorie. 

Vul dit huis met Uw aanwezigheid. 

Want alles is door U 

en alles is tot U, 

openbaar aan Uw heerlijkheid. 

Refrein 

Heilig, heilig, heilig is de Heer. 

Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer. 

Vul dit huis met Uw glorie. 

Vul dit huis met Uw glorie. 

Vul dit huis met Uw aanwezigheid. 

Want alles is door U 

en alles is tot U, 

openbaar aan Uw heerlijkheid. 

Refrein (2x) 

Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer. 

Kom, nu is het tijd: aanbid Hem – NOTH 283 

Kom, nu is de tijd: aanbid Hem. 

Kom, nu is de tijd: ontmoet jouw God. 

Kom, zoals je bent, aanbid Hem. 

Kom, zoals je bent en geef je hart. 

Kom. 

Eens zal elke tong U belijden als Heer, 

buigt zich elke knie voor U neer. 

Toch heeft U het beste aan hem beloofd 

die nu in U gelooft. 

Kom, nu is de tijd: aanbid Hem. 

Kom, nu is de tijd: ontmoet jouw God. 

Kom, zoals je bent, aanbid Hem. 

Kom, zoals je bent en geef je hart. 

Kom. 

Eens zal elke tong U belijden als Heer, 

buigt zich elke knie voor U neer. 

Toch heeft U het beste aan hem beloofd 

die nu in U gelooft. 

Eens zal elke tong U belijden als Heer, 

buigt zich elke knie voor U neer. 

Toch heeft U het beste aan hem beloofd 

die nu in U gelooft. 

Kom, nu is de tijd: aanbid Hem. 

Kom, nu is de tijd: ontmoet jouw God. 

Kom, zoals je bent, aanbid Hem. 

Kom, zoals je bent en geef je hart. 

Kom. 

Toen de Heer was opgestaan – NOTH 446 

Toen de Heer was opgestaan, 

is Hij weer teruggegaan 

naar Zijn Vader in de hemel, 

daar kwam Hij vandaan. 

Daar zit Hij nu op de troon, 

om te helpen en te troosten. 

Glorie voor de allerhoogste God. 

Glorie voor de allerhoogste God. 

Toen de Heer was opgestaan, 

is Hij weer teruggegaan 

naar Zijn Vader in de hemel, 

daar kwam Hij vandaan. 

Hij regeert met vast hand, 

van het westen tot het oosten. 

Glorie voor de allerhoogste God. 

Glorie voor de allerhoogste God. 

Toen de Heer was opgestaan, 

is Hij weer teruggegaan 

naar Zijn Vader in de hemel, 

daar kwam Hij vandaan. 

Wat Hij eenmaal heeft gezaaid, 

zal Hij nu met blijdschap oogsten. 

Glorie voor de allerhoogste God. 

Glorie voor de allerhoogste God. 

Kroon Hem met gouden kroon – NOTH 396 

Kroon Hem met gouden kroon, 

het Lam op Zijne troon. 

Hoor, hoe het hemels loflied 

al verwint in heerlijk schoon. 

Ontwaak mijn ziel en zing 

van Hem, Die voor u stierf, 



en prijs Hem in all’ eeuwigheen, 

Die ’t heil voor u verwierf. 

Kroon Hem, der liefde Heer! 

Aanschouw Hem, hoe Hij leed. 

Zijn wonden tonen ’t gans heelal 

wat Hij voor ’t mensdom deed. 

De eng’len om Gods troon, 

all’ overheid en macht, 

zij buigen dienend zich ter neer 

voor zulke wond’re pracht. 

Kroon Hem, de Vredevorst! 

Wiens macht eens heersen zal 

van pool tot pool, van zee tot zee. 

’t Klink’ over berg en dal. 

Als alles voor Hem buigt, 

en vrede heerst alom, 

wordt d’ aarde weer een paradijs. 

Kom, Here Jezus, kom! 

Waardig is het Lam – OPW 615 

Dank U voor het kruis Heer, 

dank U dat U stierf voor mij. 

U droeg al mijn schuld en pijn; 

nu ben ik rein; 

Uw liefde wast mij schoon. 

Dank U voor Uw offer; 

vastgenageld aan het kruis. 

Liefdevol vergeeft U mij, 

U leeft in mij 

en omarmt mij als Uw Zoon. 

Refrein 

Waardig is het Lam 

zittend op de troon. 

Zegevierend voor altijd 

draagt U de hoogste kroon. 

Hoogverheven Heer, 

Jezus, Zoon van God. 

De hemel gaf ons haar grootste schat. 

Waardig is het Lam, 

waardig is het Lam. 

Meditatie: Psalm 47 

Psalm 47: 1 en 3 

Juicht, o volken, juicht, 

handklapt en betuigt 

onzen God uw vreugd, 

wees te zaâm verheugd, 

zingt des Hoogsten eer, 

buigt u voor Hem neer. 

Alles ducht Zijn kracht, 

alles vreest Zijn macht. 

Zijne Majesteit 

maakt haar heerlijkheid 

over ’t rond der aard 

wijd en zijd vermaard. 

God vaart voor het oog 

met gejuich omhoog; 

’t schel bazuingeluid 

galmt Gods glorie uit. 

Heft den lofzang aan, 

zingt zijn wonderdaân, 

zingt de schoonste stof, 

zingt des Konings lof 

met een zuiv’ren glam, 

met een blijden psalm: 

Hij, de Vorst der aard’, 

is die hulde waard. 

Juicht, want Jezus is Heer – mix-up – NOTH 

323 en 318 

Refrein 

Juicht, want Jezus is Heer, 

kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem, 

Die ons liefheeft. 

Hij is verrezen en leeft, 

Jezus, de Koning, Die mensen het leven weer 

geeft. 

Hij is verheerlijkt, als Koning verheven, zo 

hoog, 

‘k zal Hem prijzen. 

Hij is verheerlijkt, voor eeuwig verheerlijkt 

en ik verhoog Zijn Naam. 

Hij is mijn God, Zijn waarheid houdt eeuwig 

stand. 

Hemel en aard’ verheugen zich in Zijn Naam. 

Hij is verheerlijkt, als Koning verheven, zo 

hoog. 

Refrein 

In Jezus’ Naam – NOTH 381 

In de nacht van ons bestaan, 

een wereld ver bij God vandaan, 

delen wij Zijn liefde uit, 



door de kracht van Jezus’ kruis. 

Stervend als het goede graan, 

doen wij wat Jezus heeft gedaan: 

trekken heel de wereld door, 

leven Gods genade voor. 

Refrein 

Ga dan Heen: verkondig Zijn Naam 

aan iedereen, want Jezus is Heer! 

Ga dan heen en twijfel niet meer: 

Hij is bij ons, zal met ons gaan. 

Maak het goede nieuws bekend, 

dat Jezus leeft en wij met Hem. 

Door de liefde die van God 

in ons hart is uitgestort. 

Als de liefde in ons leeft, 

die niet zichzelf zoekt maar die geeft, 

dienen wij in kwetsbaarheid 

en leven voor gerechtigheid. 

Refrein (2x) 

Toen Jezus terugging naar de hemel – OTH 

359 

Toen Jezus terugging naar de hemel, 

toen gaf Hij ons een opdracht mee, 

om in de wereld te vertellen: 

het Goede Nieuws aan iedereen. 

Want alle mensen moeten weten 

dat Hij voor hen gestorven is 

en dat ze eeuwig kunnen leven 

als ze geloven dat ook Hij hun Redder is. 

Refrein 

Wij zullen gaan om de wereld te vertellen 

dat Jezus leeft en van alle mensen houdt. 

Wij zullen gaan om van Jezus te getuigen. 

Zo wordt door ons heen 

Gods Koninkrijk gebouwd. 

Als je dan hoort van veel ellende, 

van oorlog, honger en verdriet. 

Denk niet: ‘Nou, dit is nu het einde.’ 

Want zover is het nu nog niet. 

Eerst moeten alle mensen weten 

wat Jezus voor hen heeft gedaan 

zodat ook zij nog kunnen kiezen 

om Hem te volgen en om ook Zijn weg te 

gaan. 

Refrein 

Als Jezus terugkomt uit de hemel, 

komt Hij met majesteit en eer. 

En dan zal iedereen zich buigen 

en zeggen: ‘Jezus is de Heer.’ 

En wie het nooit wilde geloven 

die heeft dan nu de grootste pech. 

Wie dacht: ‘Ik kan mezelf wel redden.’ 

Die is een grote dwaas, want Jezus is de weg! 

Refrein 

Heer, we kijken omhoog – Sela 

Heer, we kijken omhoog en denken aan U. 

U was hier bij ons en waar bent U nu? 

U lijkt soms zo ver te zijn. 

Heer, U bent nu bij God. Hij gaf U de macht. 

U heerst overal, bij dag en bij nacht; 

van nu tot in eeuwigheid. 

Refrein 

Jezus, hoog op de troon: 

U leeft, U straalt als de zon. 

Uw liefde is groot en schijnt door ons heen. 

U laat ons nooit alleen. 

Heer, we leven voor U, al is het soms zwaar. 

U geeft ons Uw Geest. U geeft ons elkaar. 

Geen mens hoeft alleen te zijn! 

Refrein (2x) 

Heer, we kijk omhoog en zien naar U uit. 

U komt weer terug, dan zijn wij Uw bruid. 

U zult altijd bij ons zijn. 


