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Zingen: What a beautiful Name it is 
You were the Word at the beginning 
One with God the Lord Most High 
Your hidden glory in creation 
Now revealed in You our Christ 
 

What a beautiful Name it is 
What a beautiful Name it is 
The Name of Jesus Christ my King 
What a beautiful Name it is 
Nothing compares to this 
What a beautiful Name it is 
The Name of Jesus 
 

You didn't want heaven without us 
So Jesus, You brought heaven down 
My sin was great, Your love was greater 
What could separate us now? 
 

What a wonderful Name it is 
What a wonderful Name it is 
The Name of Jesus Christ my King 
What a wonderful Name it is 
Nothing compares to this 
What a wonderful Name it is 
The Name of Jesus 
 

Death could not hold You 
The veil tore before You 
You silenced the boast of sin and grave 
The heavens are roaring 
The praise of Your glory 
For You are raised to life again 
You have no rival 
You have no equal 
Now and forever, God You reign 
Yours is the kingdom 
Yours is the glory 
Yours is the Name above all names 



 

What a powerful Name it is 
What a powerful Name it is 
The Name of Jesus Christ my King 
What a powerful Name it is 
Nothing can stand against 
What a powerful Name it is 
The Name of Jesus 
What a powerful Name it is 
The Name of Jesus 
What a powerful Name it is 
The Name of Jesus 
 

Zingen: Waardig is Uw naam 
Lam van God 
U die alle zonden van de wereld droeg 
U die ons met God de Vader heeft verzoend 
U bent waardig 
Lam van God 
Met Uw lichaam is de hoogste prijs betaald 
Met Uw leven is de weg naar God gebaand 
U bent waardig 
 
Waardig is Uw naam 
Waardig is Uw naam 
Hemel en aarde zingen 
Halleluja! 
Waardig is Uw naam 
Jezus, U zij de glorie 
 
Lam van God 
Dat als het volmaakte offer werd geslacht 
Dat de wil van God de Vader heeft volbracht 
U bent waardig 
Lam van God 
Op de derde dag herrees U uit de dood 
Nu bent U met eer en heerlijkheid gekroond 
U bent waardig 



 

O, Waardig is Uw naam 
Hemel en aarde zingen 
Halleluja! 
 

*Welkom en mededelingen 
 

Zingen: Psalm 116: 1 
 

God heb ik lief; want die getrouwe HEER 
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen; 
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 
 

*We worden stil voor onze God 
 

*Votum en groet 
 

Zingen: Psalm 100 
 

Juich, aarde, juicht alom den HEER; 
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 
Komt, nadert voor Zijn aangezicht; 
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 
 
De HEER is God; erkent, dat Hij 
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij) 
Tot schapen, die Hij voedt en weidt; 
Een volk, tot Zijnen dienst bereid. 
 
Gaat tot Zijn poorten in met lof, 
Met lofzang in Zijn heilig hof; 
Looft Hem aldaar met hart en stem; 
Prijst Zijnen naam, verheerlijkt Hem. 
 
Want goedertieren is de HEER; 
Zijn goedheid eindigt nimmermeer; 
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 
Tot in het laatste nageslacht. 
 



 

Geloofsbelijdenis 
 

Zingen: Weerklank 451 
 

Leer ons uit geloof te leven, 
Heer, ons hart aan U te geven, 
rustend op geen ander woord 
dan vanuit Uw woord gehoord. 
Leer ons steeds op U te bouwen, 
door Uw Geest U te vertrouwen, 
elke dag de weg te gaan 
achter Jezus Christus aan. 
 
 

Leer ons uit de hoop te leven, 
met het hoofd omhoog geheven 
uitziend naar de komst van Hem, 
lettend op Zijn woord en stem. 
Leer ons tegen zonden strijden 
en aan U ons leven wijden 
in gezin en maatschappij, 
werk en kerk, getrouw als Hij. 
 
 

Leer ons uit de liefde leven, 
ons geheel aan U te geven. 
Op de plaats waar U ons stelt, 
wordt Uw lof door ons vermeld. 
Leer ons trouw Uw naam belijden, 
mensen helpen in hun lijden. 
Laat ons zo oprecht en rein 
toonbeeld van Uw liefde zijn. 
 
 

Gebed 
 
 
 



 

*Schriftlezingen: Exodus 3: 13-15 
 

13 En Mozes zei tegen God:  
Zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg:  
De God van uw vaderen heeft mij naar u toe gezonden,  
en zij mij zeggen: Wat is Zijn Naam?  
Wat moet ik dan tegen hen zeggen? 

14 En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN.  
Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen:  
IK BEN heeft mij naar u toe gezonden. 

15 Toen zei God verder tegen Mozes:  
Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen:  
De HEERE, de God van uw vaderen,  
de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob, 
heeft mij naar u toe gezonden.  
Dit is voor eeuwig Mijn Naam,  
dit is Mijn Naam ter gedachtenis,  
van generatie op generatie. 

 

Exodus 20:7 
 

U zult de Naam van de HEERE, uw God,  
niet ijdel gebruiken,  
want de HEERE zal niet voor onschuldig houden  
wie Zijn Naam ijdel gebruikt. 

 

Mattheus 6:9-13 
 
9 Bidt u dan zo:  

Onze Vader, Die in de hemelen zijt.  
Uw Naam worde geheiligd. 

10 Uw Koninkrijk kome.  
Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. 

11 Geef ons heden ons dagelijks brood. 
12 En vergeef ons onze schulden,  

zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. 
13 En leid ons niet in verzoeking,  

maar verlos ons van de boze.  



 

Want van U is het Koninkrijk  
en de kracht  
en de heerlijkheid,  
tot in eeuwigheid.  
Amen. 

 

Zingen: Onze Vader in de hemel 
 
Onze Vader in de hemel 
heilig is uw naam 
Laat uw koninkrijk spoedig komen  
Laat uw wil worden gedaan 
In de hemel, zo ook hier op aard'  
 
Want van U is het koninkrijk  
de kracht en de heerlijkheid  
tot in eeuwigheid 
Want van U is het koninkrijk  
de kracht en de heerlijkheid  
tot in eeuwigheid  
 
Onze Vader in de hemel 
geef ons daaglijks brood 
En vergeef ons onze schulden 
gelijk ook wij dat doen 
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn  
 
En leidt ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van het kwaad.  
 
Refrein 
 
Amen  
 
Verkondiging 
 



 

Zingen: Geen andere Naam dan de Naam van Jezus 
 
Geen andere naam dan de naam van Jezus, 
geen andere naam dan de naam van de Heer. 
Geen andere naam dan de naam van Jezus 
is waard te ontvangen 
de glorie en ere, de kracht 
en de lof in eeuwigheid. 
 
Zijn naam is verheven 
boven heel de aard'. 
Zijn naam is hoger dan de hemel. 
Zijn naam is verheven 
boven heel de aard'. 
Geef glorie en eer Hem 
en prijs nu zijn naam. 
 
Refrein: 
Geen andere naam dan de naam van Jezus, 
geen andere naam dan de naam van de Heer. 
Geen andere naam dan de naam van Jezus 
is waard te ontvangen 
de glorie en ere, de kracht 
en de lof in eeuwigheid. 
 

 *Dankgebed 
 

*Inzameling gaven 
 

Tijdens de collecte zingt Hineni:  
 

Ik zal er zijn 
 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
  



 

Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
  
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
  
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
  
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
Zingen: Psalm 103: 9 
 
Laat heel het machtig koninkrijk des Heeren 
zijn grote naam, zijn grote daden eren. 
Komt allen tot de lof des Heeren saam. 
Lof zij den Heer in hemel en op aarde, 
die aan zijn volk zijn liefde openbaarde, 
en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam. 
 

*Zegen 
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