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WELKOM

ZINGEN:   PSALM 146 : 1, 2, 3, 8  (oude berijming)

1. Prijs den Heer, met blijde galmen:
      gij, mijn ziel, hebt rijke stof.
      ‘k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
      vrolijk wijden aan zijn lof:
      ‘k zal, zo lang ik ’t licht geniet,
      Hem vereren in mijn lied.

2. Vest op prinsen geen betrouwen,
      waar men nimmer heil bij vindt:
      zoudt g’ uw hoop op mensen bouwen?
      Als Gods hand hun geest ontbindt,
      keren zij tot d’ aarde weer,
      storten met hun aanslag neer.

3. Zalig hij, die in dit leven
      Jacobs God ter hulpe heeft:
      hij, die door den nood gedreven,
      zich tot Hem om troost begeeft:
      die zijn hoop in ’t hach’lijkst lot
      vestigt op den Heer, zijn God.

8. ’t Is de Heer van alle heren,
      Sions God, geducht in macht,
      die voor eeuwig zal regeren
      van geslachte tot geslacht.
      Sion, zing uw God ter eer, 
      prijs zijn grootheid, loof den Heer!

ZINGEN:   BUNDEL JOHANNES DE HEER NR. 106

1. Voorwaarts, Christenstrijders, drukt uws Konings spoor.
      Met Zijn heil’ge kruisvaân gaat ons Jezus voor.
      Weest voor Zijn bevelen, wat u dreigt, nooit doof.
      Toont, hoe bang u ’t worde, ijn Zijn woord geloof.
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  Refrein:
      Voorwaarts, Christenstrijders, drukt uws Konings spoor.
      Met Zijn heil’ge kruisvaân gaat ons Jezus voor.

2. ’t Was Zijn woord bij ’t scheiden: volg Mij onvervaard.
      Ook u wordt verdrukking, smaadheid niet gespaard.
      Maar Ik heb verwonnen ’s werelds vorst; zijn maacht
      zal uw trouw beproeven, waakt! Strijdt in Mijn kracht.

     Refrein.
      
3. Voorwaarts, opwaarts, broeders, werpt zijn sterkte neer;
      velt wie tegenstreven, ’t geldt uws Konings eer.
      Hij heeft overwonnen, heerst op ’s Vaders troon;
      strijdt, volhardt ten einde: ’t geldt Zijn eer, uw kroon.

      Refrein.

ZINGEN:   NH – BUNDEL 1938 GEZANG 223

1. Als ik Hem maar kenne,
      Hem de mijne weet,
      als mijn hart zich Hem gewenne,
      nimmermeer zijn trouw vergeet,
      vrees ik niet voor lijden,
      voel slechts deemoed, liefde en verblijden.

2. Alles laat ik varen,
      waar Hij mij behoort.
      Als een pelgrim door gevaren
      trek ik met mijn Heiland voort.
      Nu gaan al mijn wensen
      boven ’t licht en bont gewoel der mensen.

3. Waar ik Hem mag leven
      is mijn vaderland.
      Elke gave, mij gegeven,
      valt als erfdeel in mijn hand.
      Broeders, lang verloren,
      vind ik in zijn jongeren herboren.

GEDICHT
3



ZINGEN:   BUNDEL JOHANNES DE HEER NR.  884

1. Mijn Herder is de Here God, in Hem is al mijn lust,
      in groene weiden voert Hij mij aan wateren der rust.

2. De Heer verkwikt mijn matte ziel, Hij doet mijn voeten gaan
      in ’t spoor van Zijn gerechtigheid ter wille van Zijn Naam.

3. Een ga ‘k door ’t diepe doodsravijn, geen vrees verbijstert mij:
      Uw stok en staf zijn mij tot troost, Gijzelf zij mij nabij.

4. Voor ’t ook van wie mijn hater is, hebt Gij mijn dis gespreid,
      met olie wordt mijn hoofd gezalfd, mijn beker is bereid.

5. Genad’ en goedheid volgen mij mijn ganse levensdag,
      totdat ik eens in ’s Heren huis voor eeuwig wonen mag.

ZINGEN:   LIEDBOEK VOOR DE KERKEN GEZANG 445

     1. God heeft mij zijn Zoon gegeven,
         door 't geloof nam ik Hem aan;
         ja, ik weet het, ik zal leven,
         en door Hem ten hemel gaan.
         Zelfs eer ik nog was geboren,
         heeft mij God in Hem verkoren,
         eer zijn woord met scheppersmacht
         dit heelal tot aanzijn bracht.

     2. Jezus Christus is gestorven,
         is verrezen, ook voor mij,
         heeft de zegepraal verworven
         en het leven, ook voor mij.
         Aan Gods rechterhand gezeten,
         zal Hij nimmer mij vergeten,
         maar, uit deernis met mijn lot,
         treedt Hij voor mij in bij God.
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     3. Ruwe stormen mogen woeden,
         alles om mij heen zij nacht,
         God, mijn God zal mij behoeden,
         God houdt voor mijn heil de wacht.
         Moet ik lang zijn hulp verbeiden,
         zijne liefde blijft mij leiden:
         door een nacht, hoe zwart, hoe dicht,
         voert Hij mij in 't eeuwig licht.

ZINGEN:   BUNDEL JOHANNES DE HEER NR. 140

     1. Ik zie een poort wijd open staan,
         waardoor het licht komt stromen
         van 't kruis, waar 'k vrijlijk heen mag gaan
         om vrede te bekomen.
     Refrein:
         Genade Gods, zo rijk en vrij!
         Die poort staat open ook voor mij!
         Voor mij! Voor mij!
         Staat open, ook voor mij.

     2. Die open poort laat d' ingang vrij,
         aan wie komt binnen vlieden;
         aan rijk en arm, aan u en mij
         komt Jezus vrede bieden.
     Refrein

     3. Die open poort leidt tot Gods troon:
         gaat door, laat niets u hind'ren;
         neemt op uw kruis, aanvaardt de kroon,
         die God biedt aan Zijn kind'ren
     Refrein

     4. In 't hemelrijk, voor Jezus' troon
         daar leidt het kruis tot zegen;
         daar dragen wij voor kruis een kroon
         door Jezus' bloed verkregen.
     Refrein
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PAUZE

ZINGEN:   BUNDEL JOHANNES DE HEER NR. 205

1. Rijst op, rijst op voor Jezus, gij helden van het kruis!
      Verhoogt Zijn krijgsbanieren, te midden van ’t gedruis.
      Door strijd tot d’ overwinning, leidt Jezus keer op keer, - 
      tot ied’re vijand valle, voor Zijne voeten neer.

2. Rijst op, rijst op voor Jezus, nu ’t krijgsgeschal gehoort! 
      Begeeft u in het strijdperk, ziet Jezus leidt u voort. 
      Gij strijders, zijt dan moedig, weerstaat de boze macht; 
      hij kan niet overwinnen, want Jezus geeft u kracht.

3. Rijst op, rijst op voor Jezus, steun op Zijn kracht alleen:
      uw eigen arm is macht’loos, hoe groot uw kracht ook scheen.
      Doet aan Gods wapenrusting, en waakt en bidt en strijdt;
      roept plicht u in gevaren, gehoorzaamt ’t allen tijd.

4. Rijst op, rijst op voor Jezus, de strijd is kort van duur;
      na al het krijgsgekletter, komt ’t overwinningsuur
      Aan hen, die overwinnen, geeft Hij de zegekroon;
      zij zullen met Hem heersen voor eeuwig in Zijn troon.

ZINGEN:   NH – BUNDEL 1938 GEZANG 111

1. De dorre vlakte der woestijnen
      zal zich verblijden eindeloos;
      de zandzee zal herschapen schijnen,
      want bloeien zal zij als een roos.
      van heil’ge vreugde zal zij beven,
      doortinteld van een heerlijk leven,
      dat nimmermeer verwelken zal.
      Zij zal de wonderen des Heren
      aanschouwen en zijn grootheid eren
      met jubelend triomfgeschal.
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2. Versterkt dan nu de slappe handen,
      en zet hem vast, den wank’len voet!
      Zegt tot wie zucht in pijn en banden:
      “Wees sterk, vrees niet, heb goeden moed!”
      de Redder nadert ten gerichte,
      van zijn aanbidd’lijk aangezichte
      straalt waarheid en barmhartigheid.
      Hij zal uw lijden u vergelden,
      de boeien breken, die u knelden,
      Hij, die u uit het diensthuis leidt.

3. Dan ziet het oog des blindgeboren’
      uw schepping in haar zomergloor;
      dan dringen tot des doven oren
      uw goddelijke woorden door.
      De kreup’le zal van vreugde springen,
      de sprakeloze tong zal zingen,
      hossana’s meng’lend tot uw lof;
      en stromen levend water spreiden
      hun zilv’ren beekjes door de heide,
      zo fris als eens in Edens hof!

4. Waar eens vergeefs verdwaalden zochten
      is nu een welbereide baan,
      waarop des Heren vrijgekochten
      bij duizenden naar Sion gaan.
      Zij voelen zich van Gods geslachte,
      verstomd is nu de laatste klachte,
      en alle kommer weggevloôn!
      Zij jubelen in blijde reien,
      zij kronen ’t hoofd met groene meien,
      een eeuw’ge blijdschap is hun kroon.

ZINGEN:   PSALM 121 (oude berijming)
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1. 'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,
Vanwaar ik dag en nacht
Des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van den HEER alleen,
Die hemel, zee en aarde
Eerst schiep, en sinds bewaarde.

2. Hij is, al treft u 't felst verdriet,
Uw wachter, die uw voet
Voor wankelen behoedt;
Hij, Isrels Wachter, sluimert niet;
Geen kwaad zal u genaken;
De HEER zal u bewaken.

3. Zijn wacht, waarop men hopen mag,
Zal, daar zij u bedekt,
En u ter schaduw strekt,
De maan bij nacht, de zon bij dag,
In koud' en gloed vermind'ren,
Opdat zij u niet hind'ren.

4. De HEER zal u steeds gadeslaan,
Opdat Hij in gevaar,
Uw ziel voor ramp bewaar';
De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan,
En waar g' u heen moogt spoeden,
Zal eeuwig u behoeden.

GEDICHT

ZINGEN:   BUNDEL JOHANNES DE HEER NR. 160

1. Welk een vriend is onze Jezus,
      die in onze plaats wil staan!
      Welk een voorrecht, dat ik door Hem,
      altijd vrij tot God mag gaan.
      Dikwijls derven wij veel vrede,
      dikwijls drukt ons zonde neer,
      juist omdat wij ’t al niet brengen,
      in ’t gebed tot onze Heer.
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2. Leidt de weg soms door verzoeking,
      dat ons hart in ’t strijduur beeft, 
      gaan wij dan met al ons strijden,
      tot Hem, die verlossing geeft.
      Kan een vriend ooit trouwer wezen
      dan Hij, die ons lijden draagt?
      Jezus biedt ons aan genezing;
      Hij alleen is ’t die ons schraagt.

3. Zijn wij zwak, belast, beladen,
      en terneer gedrukt door zorg,
      dierb’re Heiland! Onze Toevlucht!
      Gij zijt onze Hulp en Borg,
      als soms vrienden ons verlaten,
      gaan wij biddend tot de Heer;
      in zijn armen zijn wij veilig,
      Hij verlaat ons nimmermeer.

ZINGEN:   LIEDBOEK VOOR DE KERKEN GEZANG 470

     1.   Wat vlied' of bezwijk', getrouw is mijn God,
           Hij blijft aan mijn zij in 't wisselend lot;
           moog 't hart soms ook beven in 't heetst van de strijd,
           zijn liefd' en ontferming vertroosten altijd.
 
     2.   Verleid door het kwaad dat steeds mij belaagt,
           gevallen in schuld, door wroeging geplaagd,
           vertrouw ik slechts Hem, die mij leidt door zijn Geest,
           mijn zonden vergeeft en mijn smarten geneest.

     3.   Als God mij vertroost, is 't kruis niet te zwaar,
           dan ken ik geen vrees in 't bangste gevaar,
           dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht
           en zing ik mijn psalmen in duistere nacht.

     4.   Ik roem in mijn God, ik juich in zijn trouw,
           de rots mijner ziel, waar 'k eeuwig op bouw.
           Ik zal Hem nog prijzen in 't uur van mijn dood,
           dan rijst nog mijn loflied: `zijn goedheid is groot!'
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ZINGEN:   LIEDBOEK VOOR DE KERKEN GEZANG 390

     1. 'k Wil U, o God, mijn dank betalen,
         U prijzen in mijn avondlied.
         Het zonlicht moge nederdalen,
         maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet.
         Gij woudt mij met uw gunst omringen,
         meer dan een vader zorgdet Gij,
         Gij, milde bron van zegeningen:
         zulk een ontfermer waart Gij mij.

     2. Uw trouwe zorg wou mij bewaren,
         uw hand heeft mij gevoed, geleid;
         Gij waart nabij in mijn bezwaren,
         nabij in elke moeilijkheid.
         Deez' avond roept mij na mijn zorgen
         tot rust voor lichaam en voor geest.
         Heb dank, reeds van de vroege morgen
         zijt Gij mijn heil en hulp geweest.

     3. Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe,
         al wisselen ook dag en nacht.
         Ik ken de rots waarop ik bouwe:
         hij feilt niet, die uw heil verwacht.
         Eens aan de avond van mijn leven
         breng ik, van zorg en strijden moe,
         voor elke dag, mij hier gegeven,
         U hoger, reiner loflied toe.

AFSCHEIDSWOORD

GEZAMENLIJK ONZE VADER

ZEGENBEDE VAN ST. PATRICK

10



VERVOLG ZOMERPROGRAMMA:

Woensdag 18 juli, 12.30 uur, broodmaaltijd (svp opgeven);
Woensdag 25 juli, 10.00 uur koffieochtend;
Dinsdag 31 juli, 14.00 uur, zangmiddag;
Woensdag 8 augustus, 12.30 uur, broodmaaltijd (svp opgeven);
Woensdag 15 augustus, 10.00 uur, koffieochtend;
Dinsdag 21 augustus, 14.00 uur, zangmiddag;
Woensdag 29 augustus, 12.30 uur, broodmaaltijd (svp opgeven).
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