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WELKOM

ZINGEN:  LIEDBOEK VOOR DE KERKEN GEZANG 415

     1. Komt nu met zang van zoete tonen
         en u met snarenspel verblijdt!
         Zingt op en wilt alom betonen,
         dat gij van harte vrolijk zijt.
         Juicht God ter eer,
         zijn lof vermeer',
         die zulken groten werk
         gedaan heeft voor zijn kerk!

     2. In Israël was dat een wijze,
         valt met hen ook de Heer te voet:
         dat elk nu toch God roem' en prijze,
         die ons zoveel weldaden doet.
         Roept overal
         met groot geschal:
         `Lof, prijs en dank alleen
         zij God en anders geen!'

     3. De Heer heeft eertijds zijnen volke
         geholpen uit veel angst en pijn.
         Hij geeft ja wel een duistre wolke,
         maar weer daarna schoon zonneschijn.
         Lof zij die Heer,
         die ons ook weer
         geeft, na veel smart en druk,
         veel zegen en geluk.

ZINGEN:   BUNDEL JOHANNES DE HEER NR. 770

1. Wees mijn gids, o grote Heiland,
      in dit onherbergzaam land.
      Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
      leid mij voort met vaste hand.
      Brood des hemels, brood des hemels,
      sterk mijn hart, houd mij in stand,
      sterk mijn hart, houd mij in stand.
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2. Open Gij de harde steenrots,
      dat het water helder stroom’,
      laat de wolkkolom vooropgaan,
      als een schaduwrijke boom.
      God des levens, God des levens,
      houd de kwade geest in toom,
      houd de kwade geest in toom.

3. Overwin mijn angst en vrezen
      aan de oevers der Jordaan,
      dat ik uit de dood verrezen
      aan de overkant mag staan
      en U prijzen, en U prijzen
      in het land van Kanaän,
      in het land van Kanaän.

ZINGEN:   NH – BUNDEL 1938 GEZANG 230

1. Leid, vriend’lijk Licht, mij als een trouwe wacht,
      leid Gij mij voort!
      ‘k Ben ver van huis en donker is de nacht,
      leid Gij mij voort!
      Schoon ook de toekomst mij verborgen zij,
      licht stap voor stap mij met uw schijnsel bij.

2. Niet immer sprak mijn ziel zo stil tot U:
      “Leid Gij mij voort!”
      Ik liep mijn weg bij eigen licht, maar nu:
      leid Gij mij voort!
      Mijn zonlicht zonk, maar ach mijn hoogmoed liet
      Mijn hart geen rusten ‘k vond uw vrede niet.

3. Schenk mij uw zegen, toon m’ uw wondermacht,
      en leid mij voort
      langs ’t smalle pad, tot in de donk’re nacht
      de morgen gloort.
      Dan lacht mij toe der eng’len trouwe wacht,
      die mij geleid’ en mij heeft thuis gebracht.
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GEDICHT

ZINGEN:   BUNDEL JOHANNES DE HEER NR. 17

1. Als ik maar weet, dat hier mijn weg,
      door U, Heer, wordt bereid,
      en dat die weg, hoe moeilijk ook,
      mij nader tot U leidt.
      Nader tot U, nader tot U,
      nader mijn Heiland tot U:
      als ik maar weet, dat alles hier
      mij nader brengt tot U.

2. Als ik maar weet, dat ook voor mij,
      de Heer aan ’t kruishout stierf;
      en dat de Heiland ook voor mij,
      een levenskroon verwierf.
      Nader tot U, nader tot U,
      nader mijn Heiland tot U:
      als ik maar weet, dat alles hier
      mij nader brengt tot U.

3. Als ik maar weet, uw liefd’ o Heer,
      vertroost mij dag aan dag;
      dan juich ik voort, wat ook mijn lot
      op aarde wezen mag.
      Nader tot U, nader tot U,
      nader mijn Heiland tot U:
      als ik maar weet, dat alles hier
      mij nader brengt tot U.

4. Als ik maar weet, ook als op aard’
      mij droefheid wacht of kruis,
      dat ieder kruis mij nader brengt
      bij ’t eeuwig Vaderhuis.
      Nader tot U, nader tot U,
      nader mijn Heiland tot U:
      als ik maar weet, dat alles hier
      mij nader brengt tot U.
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ZINGEN:   LIEDBOEK VOOR DE KERKEN GEZANG 429

     1. Wie maar de goede God laat zorgen
         en op Hem hoopt in 't bangst gevaar,
         is bij Hem veilig en geborgen,
         die redt Hij godlijk, wonderbaar:
         wie op de hoge God vertrouwt,
         heeft zeker op geen zand gebouwd.

     2. Blijf dan eerbiedig God verbeiden
         en zwijg de Heer ootmoedig stil;
         Hij zal ons naar zijn raad geleiden,
         't is goed en heilig wat Hij wil.
         God die ons uitverkoren heeft,
         kent alle zorg die in ons leeft.

     3. Treed vrolijk voort op 's Heren wegen,
         neem zijn gebod getrouw in acht.
         't Wordt eindlijk alles u ten zegen,
         wanneer gij daarop biddend wacht.
         En wie gelovig op Hem ziet,
         weet zeker, Hij verlaat ons niet.

ZINGEN:   BUNDEL JOHANNES DE HEER NR. 13

1. Ik wandel in het licht met Jezus,
   het donk’re dal ligt achter mij.
   En ‘k weet mij in zijn trouw geborgen,
   welk een liefdevolle vriend is Hij.
   Ik wandel in het licht met Jezus,
   en ‘k luister naar zijn dierb’re stem,
   en niets kan m’ ooit van Jezus scheiden,
   sinds ik wandel in het licht met Hem.
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2. Ik wandel in het licht met Jezus,
   mijn ziel is Hem gans toegewijd.
   Met Hem verrezen tot nieuw leven,
   volg ‘k mijn Heiland tot in eeuwigheid.
   Ik wandel in het licht met Jezus,
   en ‘k luister naar zijn dierb’re stem,
   en niets kan m’ ooit van Jezus scheiden,
   sinds ik wandel in het licht met Hem.

3. Ik wandel in het licht met Jezus,
  o mocht ik zelf een lichtje zijn,
  dat straalt temidden van de wereld,
  die gebukt gaat onder zorg en pijn.
  Ik wandel in het licht met Jezus,
  en ‘k luister naar zijn dierb’re stem,
  en niets kan m’ ooit van Jezus scheiden,
  sinds ik wandel in het licht met Hem.

PAUZE

ZINGEN:   BUNDEL JOHANNES DE HEER NR. 722

1. Kroon Hem met gouden kroon,
            het Lam op zijnen troon!
            Hoor, hoe hemels loflied al verwint
            in heerlijk schoon.
            Ontwaak! Mijn ziel en zing
            van Hem die voor u stierf,
            en prijs Hem in all’ eeuwigheên,
            die ’t heil voor u verwierf.

2. 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,
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            zij buigen dienend zich terneer
            voor zulk een wond’re pracht

3. 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!

ZINGEN:   LIEDBOEK VOOR DE KERKEN GEZANG 474

     1. God roept ons, broeders, tot de daad,
         zijn werk wacht; treedt dan aan,
         en weest gereed om elke weg,
         die Hij u wijst, te gaan.
         Wij weten dat, wat komen mag.
         toch hij slechts wint, die waagt,
         en, wie zichzelve geven wil,
         door 't donker vlammen draagt.

     2. God roept, en in Hem is de kracht,
         die onze zwakheid staalt.
         Dit is de vreugd, dat Hij het doel
         en onze vaart bepaalt.
         Dat Hij ons over grenzen heen
         laat zien het groot gezicht
         van aller mensen broederschap
         in 't ene, godd'lijk licht.

     3. God roept, en wat de mensen scheidt,
         dat zij geen scheiding meer;
         zijn liefde houd' ons allen saam
         en samen met de Heer.
         Want wat er in de wereld woed',
         toch is het God, die wint,
         en in een elk die Hem behoort,
         het nieuwe rijk begint.
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ZINGEN:   NH – BUNDEL 1938 GEZANG 179

     1. Rust mijn ziel, uw God is Koning,
         heel de wereld zijn gebied.
         Alles wisselt op zijn wenken,
         maar Hij zelf verandert niet.

     2. Ieder woelt hier om verand'ring
         en betreurt ze dag aan dag,
         hunkert naar hetgeen hij zien zal,
         wenst terug 't geen hij eens zag.

     3. Rust mijn ziel, uw God is Koning!
         Wees tevreden met uw lot!
         Zie, hoe alles hier verandert,
         en verlang alleen naar God!

GEDICHT

ZINGEN:   BUNDEL JOHANNES DE HEER NR. 836

1. Op die heuvel daarginds stond een ruwhouten kruis,
      het symbool van vervloeking en schuld.
      Maar dat kruis werd de mens tot het kostbaarst kleinood,
      daar Gods wet aan dat kruis werd vervuld.

      Refrein:
      ‘k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis.
      Tot de Heer komt en met Hem het loon;
      als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis
      dan verwisselt voor d’eeuwigheidskroon.

2. O, dat ruwhouten kruis, voor de wereld gesmaad,
      heeft een wond’re bekoring en macht;
      want Gods Zoon liet Zijn troon. Hij droeg smaadheid en hoon,
      om de vreugd’ die dat kruis voor ons bracht.

      Refrein.
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3. Van dat ruwhouten kruis met het bloed van Gods Zoon
      straalt een licht dat door niets wordt gedoofd;
      vol van schoonheid en pracht, vol van reddende kracht
      voor een ieg’lijk die in Hem gelooft.

      Refrein.
4. Help mij, Heer! Aan dat kruis trouw te zijn tot de dood,
      ook als hier smaad en spot is mijn loon;
      want dat kruis droeg mijn straf, nam de schuld van mij af;
      ’t werd de toegang voor mij tot Gods troon.

      Refrein.

ZINGEN:   NH – BUNDEL 1938 GEZANG 143

1.  Op bergen en in dalen
     en overal is God!
     Waar wij ook immer dwalen
     of toeven, daar is God!
     Waar mijn gedachten zweven,
     of stijgen, daar is God!
     Omlaag en hoog verheven,
     ja, overal is God!

2.  Zijn trouwe Vaderogen
     zien alles van nabij!
     Wie steunt op zijn vermogen,
     dien dekt en zegent Hij!
     Hij hoort de jonge raven,
     bekleedt met grad het dal,
     heeft voor elk schepsel gaven,
     ja, zorgt voor ’t gans heelal!

3.  Gij, aardrijks bont gewemel,
     al wat in ’t water leeft,
     of onder zijnen hemel
     hoog in het luchtruim zweeft,
     gij, alle zijne werken,
     ontdekt, bij dag en nacht,
     in ’t voeden, hoeden, sterken
     de goedheid zijner macht.
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4.  Roem, christen, aan mijn linker
     en rechterzijd’ is God!
     Waar ‘k macht’loos nederzinke
     of bitter lijd, is God!
     Waar trouwe vriendenhanden
     niet redden, daar is God!
     In dood en doodse banden,
     ja, overal is God!

ZINGEN:   PSALM 150 (oude berijming)

1. Looft God, looft zijn naam alom,
      looft Hem in zijn heiligdom,
      looft des heren grote macht
      in de hemel zijner kracht;
      looft Hem om zijn mogendheden,
      ooft Hem naar zo menig blijk
      van zijn heerlijk koninkrijk
      voor zijn troon en hier beneden!

2. Looft God met bazuingeklank,
      geeft Hem eer, bewijst Hem dank,
      looft Hem met de harp en luit,
      looft Hem met de trom en fluit,
      looft Hem op uw blijde snaren!
      Laat zich ’t orgel overal
      bij het juichend vreugdgeschal
      tot des Heren glorie paren!

3. Looft God naar zijn hoog bevel
      met het klinkend cimbelspel
      looft Hem op het schel metaal
      van de vrolijkste cimbaal,
      looft den Heer, elk moet Hem eren!
      Al wat geest en adem heeft,
      looft den Heer, die eeuwig leeft,
      looft verheugd den Heer der heren!
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AFSCHEIDSWOORD

GEZAMENLIJK ONZE VADER

ZEGENBEDE VAN ST. PATRICK

VERVOLG ZOMERPROGRAMMA:

Woensdag 29 augustus, 12.30 uur, broodmaaltijd (svp opgeven).
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