
Dank, dank nu allen God! (JdH-156) 
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Johannes de Heer zangdienst 
 

GEBED - GEDICHTEN - BIJBELLEZING - VERZOEKLIEDEREN



Goedemiddag, 
 
Hartelijk welkom in deze Johannes de Heer-zangdienst die online 
gevolgd kan worden via Kerkomroep.nl. Dit kan LIVE om 16:00 uur 
of later (de uitzending blijft in het overzicht staan). 
 
Link naar de uitzending: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11057 
 
Ook zijn er deze JdH-zangdienst, voor het eerst sinds de 
coronacrisis, weer enkele (vooraf opgegeven) bezoekers in de kerk 
aanwezig. Dat stemt ons dankbaar! 
Vandaar dat deze dienst de titel ‘Dank, dank nu allen God’ draagt. 
 
Jullie zijn normaliter van ons gewend dat er iedere Johannes de 
Heer-zangdienst een thema centraal staat waar de JdH-liederen, 
gedichten en Bijbellezingen rondom gekozen worden. 
 
Deze keer maken we daar graag een uitzondering op! 
 
We hebben ervoor gekozen dat bezoekers en luisteraars vooraf een 
verzoeklied uit de bundel van Johannes de Heer mochten opgeven.  
U treft de opgegeven liederen in dit boekje. 
 
Tijdens de zangdienst zingen we deze liederen in willekeurige 
volgorde, waarbij het nummer dat voor het lied vermeld staat 
telkens zal worden genoemd, zodat het makkelijk is op te zoeken. 
 
Wij wensen iedereen een gezegende Johannes de Heer-zangdienst 
toe: thuis of in de kerk (of later zodra de video-montage bekeken 
wordt). 
 
Hervormde Wijkgemeente ‘De Rank’ Arnhem 
en team ‘Prijs met Johannes de Heer’ 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11057


1. Dank, dank nu allen God (JdH-156) 

1. Dank, dank nu allen God, met blijde feestgezangen! 
Van Hem is ’t heug’lijk lot, het heil dat wij ontvangen. 
Hij ziet in Christus ons, altijd genadig aan 
en heeft ons dag aan dag, met goedheid overlaan. 

2. Hij, d’ eeuwig rijke God, wil ons reeds in dit leven 
Zijn vreed’ en heilgenot, door hartsvernieuwing geven. 
Hij zal ons door Zijn Geest, vermeerd’ren licht en kracht, 
en ons uit alle nood, verlossen door Zijn macht. 
 
3. Lof, eer en prijs zij God, door aller scheps’len tongen 
op Zijne hemeltroon, aanbiddend toegezongen: 
de Vader, en de Zoon, Die met de Heil’ge Geest, 
Drieënig God, steeds blijft, en immer is geweest! 

2. Jezus, Die mijn ziel bemint (JdH-180) 
 
1. Jezus, Die mijn ziel bemint, ’s levens stormen loeien, Heer! 
O, beveilig mij, Uw kind, leg mij aan Uw boezem nêer. 
Als de golven woedend slaan, tegen rotsen op en neer, 
laat mij aan Uw zij dan staan, tot de storm voorbij is, Heer. 
 
3. Gij, o Heiland, zijt mijn kracht, Gij mijn hoog vertrek, o Heer; 
Gij sterkt zwakken door Uw macht, Gij geeft blinden d’ ogen weer. 
Heilig, driemaal heilig, Gij! Zie ontfermend op mij neer; 
niets dan zwakheid vindt G’ in mij, schenk mij Uw genaad’, o Heer. 
 
4. Volheid van genade, Heer, woont steeds in Uw priesterhart. 
Stort de stroom des levens neer, in mijn ziel, neem weg mijn smart. 
Gij zijt ’s levens Heilfontein, Gij geeft zondaars zaligheid; 
was mij, Heer! En houd mij rein, nu en tot in eeuwigheid. 
 
3. Zegen ons Algoede (JdH-527) 
 
Zegen ons Algoede, neem ons in Uw hoede 
en verhef Uw aangezicht; over ons en geef ons licht! 
 
Stort op onze bede, in ons hart Uw vrede 
en vervul ons met de kracht; van Uw Geest bij dag en nacht! 
 
Amen, amen, amen, dat wij niet beschamen; 
Jezus Christus, onze Heer. Amen God, Uw Naam zij d’ eer! 



4. Al de weg leidt mij mijn Heiland (JdH-5) 
 
1. Al de weg leidt mij mijn Heiland, wat verlangt mijn ziel dan meer? 
Zou ik immer aan Hem twijf’len, Die mij voortleidt keer op keer? 
Zoete troost en zaal’ge vrede, heb ik steeds op Zijn bevel. 
‘k Weet wat hier mij overkome, Hij maakt alle dingen wel. 
‘k Weet wat hier mij overkome, Hij maakt alle dingen wel. 
 
2. Al de weg leidt mij mijn Heiland, troost geeft Hij tot in de dood. 
Als ik zwak ben in beproeving, sterkt Hij mij met ’t hemels brood. 
Als mijn stappen kracht verliezen, en mijn ziel naar water smacht, 
geeft Hij mij het levend water, en vernieuwt mijn levenskracht. 
Geeft Hij mij het levend water, en vernieuwt mijn levenskracht. 
 
5. Kom tot uw Heiland (JdH-210) 
 
1. Kom tot uw Heiland, toef langer niet. 
Kom nu tot Hem, Die redding u biedt, 
Die ook voor u de hemel verliet. 
Hoor naar Zijn roepstem, kom! 
 
Refrein: 
Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon 
van de zaal’gen juichend bij Gods Zoon; 
als zij vergaad’ren rondom de troon, 
daar waar de eng’len staan. 
 
2. “Laat kind’ren komen”, zo klonk Zijn stem. 
Spring op van vreugd, verblijd u in Hem; 
o, luister naar die lief’lijke stem: 
toef langer niet, maar kom! 
 
3. Wil toch bedenken: Hij is nabij; 
volg dan Zijn stem, ook u maakt Hij vrij. 
Luister, Hij spreekt tot U en tot mij: 
“Kom tot Mij, zondaars, kom!” 
 
 
 
 



6. Jezus leeft in eeuwigheid (JdH-93) 
 
Jezus leeft in eeuwigheid. Zijn sjaloom wordt werk’lijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw: Hij is de Heer van mijn leven. 
 
Straks als er een nieuwe dag begint 
en het licht het van het duister wint, 
mag ik bij Hem binnengaan, voor Zijn troon gaan staan, 
hef ik daar mijn loflied aan: 
 
Jezus leeft in eeuwigheid. Zijn sjaloom wordt werk’lijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw: Hij is de Heer van mijn leven. 
 
Straks wanneer de grote dag begint 
en het licht voor altijd overwint, 
zal de hemel opengaan, komt de Heer er aan, 
heffen wij dit loflied aan: 
 
Jezus komt in heerlijkheid, Zijn sjaloom wordt wereldwijd. 
Alle dingen maakt Hij nieuw, Hij is de Heer van ons leven. 
 
Hij is de Heer van ons leven! 
 
7. Jezus Uw Naam zij d’ hoogste eer (JdH-562) 
 
1. Jezus, Uw Naam zij d’ hoogste eer  
in hemel, aard en lucht! 
Voor U knielt mens en engel neer  
en satan vreest en vlucht. 
 
Refrein: 
Geen and’re pleitgrond hebben wij, niets maakt naast Hem ons vrij; 
het is genoeg, dat Jezus stierf, ja stierf voor u en mij! 
 
2. Zijn Naam brengt hoop aan ’t bangste hart,  
vol twijfel, vrees en pijn; 
Hij brengt er vreugd in plaats van smart,  
een hemelvreugd, zo rein. 
 
 



4. O, zag de wereld slechts al wij 
die rijkdom van genâ! 
In teed’re liefde, rijk en vrij, 
slaat Hij Zijn scheps’len gâ. 
 
5. Tot aan mijn laatste ademtocht 
zal ‘k zingen Hem ter eer, 
Die door Zijn dood verzoening wrocht, 
mijn Heiland en mijn heer! 
 
8. Wat de toekomst brengen moge’ (JdH-880) 
 
1. Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des HEEREN hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed. 
 
2. HEER, ik wil Uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij Uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet waarom? 
Eenmaal zie ik al Uw luister, 
als ik in Uw hemel kom! 
 
3. Laat mij niet mijn lot beslissen: 
zo ik mocht, ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behand’len, 
dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in Uwe handen 
en geleid mij als een kind. 
 
 



4. Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 
 
9. Heer God U loven wij - Ambrosiaans lofgezang - (JdH-945) 
 
HEER GOD, U loven wij, 
HEER, U belijden wij,
Vader in eeuwigheid
zingt ’t gans heelal Uw Naam.
Aarde en hemel HEER
zingen Uwe Naam ter eer;
heel Uw schepping door,
eeuwig met ‘t eng'lenkoor

Heilig, heilig,
heilig is onze GOD 
de HEER Zebaoth!

Hemel en aarde zijn van Uw grootheid vol.
Hemel en aarde zijn van Uw grootheid vol!
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, AMEN  
 
10. Heer ik kom tot U (JdH-94) 
 
1. Heer, ik kom tot U. Hoor naar mijn gebed. 
Vergeef mij zonden nu - en reinig mijn hart. 
 
2. Met Uw liefde Heer, kom mij tegemoet, 
nu ik mij tot U keer - en maak alles goed! 
 
3. Zie mij voor U staan, zondig en onrein. 
O, Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn. 
 
4. Jezus op Uw woord, vestig ik mijn hoop. 
U leeft en U verhoort, mijn bede tot U. 
 



11. Veilig in Jezus’ armen (JdH-523) 
 
1. Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart; 
dáár in Zijn teêr erbarmen, dáár rust mijn ziel van smart. 
Hoor, ’t is het lied der eng’len, zingend van liefd’ en vreê, 
ruisend uit ’s hemels zalen, over de glazen zee.
Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart; 
dáár in Zijn teêr erbarmen, dáár rust mijn ziel van smart. 
 
3. Jezus, mijn dierb’re Toevlucht, Jezus Gij stierf voor mij! 
Dat op die Rots der eeuwen, eeuwig mijn hope zij! 
Heer, laat mij leidzaam wachten, totdat het duister vliedt 
en ’t oog aan gindse kusten, Uw heil-licht gloren ziet. 
Jezus, mijn dierb’re Toevlucht, Jezus Gij stierf voor mij! 
Dat op die Rots der eeuwen, eeuwig mijn hope zij! 
 
12. God is getrouw, Zijn plannen falen niet! (JdH-513)  
 
1. God is getrouw, Zijn plannen falen niet; 
Hij kiest de Zijnen uit, Hij roept die allen. 
Die ’t heden kent, de toekomst overziet, 
laat van Zijn woorden geen ter aarde vallen  
en ’t werk der eeuwen, dat Zijn Geest omspant, 
volvoert Zijn hand.  
 
2. De Heer regeert! Zijn Koninkrijk staat vast, 
Zijn heerschappij omvat de loop der tijden; 
een sterke hand, die nooit heeft misgetast, 
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden; 
en d’ adem Zijner lippen overmant, 
de tegenstand. 
 
3. De Heil’ge Geest, Die haar de toekomst spelt, 
doet aan Gods kerk Zijn heilgeheimen weten; 
Hij, Die haar leidt en in de waarheid stelt, 
heeft Zijn bestek met wijsheid uitgemeten! 
Hij, trekt met heel Zijn kerk van land tot land, 
als Gods gezant.


