
ZANGMIDDAG

MET OUDERE KERKELIJKE-
EN GEESTELIJKE

LIEDEREN

REHOBOTHKERK

31 JULI 2018

1



WELKOM

ZINGEN:   PSALM 118 : 1, 7, 10  (oude berijming)

1. Laat ieder ’s Heren goedheid loven,
      want goed is d’ Oppermajesteit:
      zijn goedheid gaat het al te boven,
      zijn goedheid duurt in eeuwigheid!
      Laat Israël Gods goedheid loven
      en zeggen: “Roemt Gods majesteit!
      Zijn goedheid gaat het al te boven,
      zijn goedheid duurt in eeuwigheid!”

7. De Heer is mij tot hulp en sterkte:
      Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
      Hij was het, die mijn heil bewerkte,
      dies loof ik Hem mijn leven lang.
      Men hoort der vromen tent weergalmen
      van hulp en heil, ons aangebracht.
      Daar zingt men blij met dankb’re psalmen:
      “Gods rechterhand doet grote kracht.”

10. Dit is, dit is de poort des Heren:
      daar zal ’t rechtvaardig volk door treên,
      om hunnen God ootmoedig ’t eren
      voor ’t maken zijner zaligheên.
      Ik zal uw naam en goedheid prijzen:
      Gij hebt gehoord, Gij zijt mijn geest
      door uw ontelb’re gunstbewijzen
      tot hulp en heil en vreugd geweest.

ZINGEN:   BUNDEL JOHANNES DE HEER NR. 33

1. Daar ruist langs de wolken een lieflijke Naam,
            die hemel en aarde verenigt tezaam.
            Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart,
            Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
            kent gij, kent gij, die Naam nog niet?
            Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!
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2. Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
            want Hij kwam om zalig te maken op aard;
            zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
            genade bij God door zijn zoenbloed verwierf.
            Kent gij, kent gij, die Jezus niet?
            Die om ons te redden, de hemel verliet!

3. Eens buigt zich ook alles voor Jezus in ’t stof,
            en d’ engelen zingen voortdurend zijn lof.
            O, mochten w’ om Jezus verheerlijkt eens staan,
            dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:
            Jezus, Jezus, uw Naam zij d’ eer,
            want Gij zijt der mensen en engelen Heer!

ZINGEN:   LIED 885

1. Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.

     Refrein:
         Groot is uw trouw, o Heer,
         groot is uw trouw, o Heer,
         iedere morgen aan mij weer betoond.
         Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
         Groot is uw trouw, o Heer,
         aan mij betoond.

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

     Refrein
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GEDICHT

ZINGEN:   BUNDEL JOHANNES DE HEER NR. 213

     1. 't Scheepke onder Jezus' hoede,
         met de kruisvlag hoog in top,
         neemt als arke der verlossing
         allen die in nood zijn op.

     Refrein: 
         Al slaat de zee ook hol en hoog
         en zweept de storm ons voort,
         wij hebben 's Vaders Zoon aan boord,
         en 't veilig strand voor oog.

     2. Zonne, bied dat scheepj' uw glanzen,
         koeltjes, stuwt het zacht vooruit;
         golven, steunt gebed en psalmgzang
         niet uw zilv'ren maatgeluid.

     Refrein

     3. Arme zondaar, zie de kruisvlag
         wapp'rend langs de oceaan.
         Weet, de Heer is in het scheepje. 
         Kom, neem uw verlossing aan!

     Refrein:
         Dies rijst een lied tot God omhoog,
         ruist vol een dankakkoord.
         Wij hebben 's Vaders zoon aan boord
         en 't veilig strand voor oog.

ZINGEN:   NH – BUNDEL 1938 GEZANG 232
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     1. Neem, Heer, mijn beide handen
         en leid uw kind,
         tot ik aan d' eeuw'ge stranden
         de ruste vind!
         Te zwaar valt m' elke schrede,
         als 'k U verlaat.
         O, neem mij met U mede,
         daar waar Gij gaat.

     2. O, doe genaad' ervaren
         aan 't bevend hart,
         en breng het tot bedaren
         bij vreugd en smart!
         Laat m' aan uw voeten rusten,
         mij, hulp'loos kind,
         vertrouwen en berusten,
         voor d' uitkomst blind!

     3. En blijft m' ook soms verborgen
         uw grote macht,
         Gij voert mij tot de morgen,
         ook door de nacht.
         Neem dan mijn beide handen
         en leid uw kind,
         tot ik aan d' eeuw'ge stranden
         de ruste vind!

ZINGEN:   Lied 886

1. Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
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2. Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

PAUZE

ZINGEN:  PSALM 84 : 1, 2, 3, 4  (oude berijming)

1. Hoe lief’lijk, hoe vol heilgenot.
      o Heer. Der legerscharen God,
      zijn mij uw huis en tempelzangen!
      Hoe branden mijn genegenheên
      om ’s Heren voorhof in te treên.
      mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;
      mijn hart roept uit tot God, die leeft
      en aan mijn ziel het leven geeft!

2. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer!
      De zwaluw legt haar jongskens neer
      in ’t kunstig nest bij uw altaren.
      Bij U, mijn Koning en mijn God,
      verwacht mijn ziel een heilrijk lot,
      geduchte Heer der legerscharen!
      welzalig hij, die bij U woont,
      gestaâg U prijst en eerbied toont.

3. Welzalig hij, die al zijn kracht
      en hulp alleen van U verwacht,
      die kiest de welgebaande wegen.
      Steekt hem de hete middagzon
      in ’t moerbeidal. Gij zijt hun bron
      en stort op hen een milden regen,
      een regen, die hen overdekt,
      verkwikt en hun tot zegen strekt.
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4. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort,
      elk hunner zal in ’t zalig oord
      van Sion haast voor God verschijnen.
      Let, Heer der legerscharen, let
      op mijn oormoedig smeekgebed!
      Ai, laat mij niet van druk verkwijnen,
      leen mij een toegenegen oor,
      o Jacobs God, geef mij gehoor!

   
ZINGEN:   NH – BUNDEL 1938 GEZANG 150 

     1. Alle volken, looft de Here,
         aarde, zing een vrolijk lied!
         Juicht nu allen, geeft Hem ere:
         Hij vergeet de zijnen niet!
         In het beurtgezang der sferen,
         in des afgronds bange kreet
         ruist de lof, de lof des Heren,
         die de zijnen niet vergeet.

     2. Uit Hem vloeien alle krachten,
         tot Hem stijg' der aarde lied!
         Zalig, wie de Heer verwachten:
         Hij vergeet de zijnen niet!
         Smelt dan samen, Hem ter ere,
         diept' en hoogheid, lust en leed,
         in het loflied aan de Here,
         die de zijnen niet vergeet!

ZINGEN:   NH – BUNDEL 1938 GEZANG 302

     1. Wilt heden nu treden voor God, den Here,
         Hem boven al loven van harte zeer,
         en maken groot zijns lieven namens ere,
         die daar nu onzen vijand slaat terneer!

     2. Ter eren ons Heren wilt al uw dagen
         dit wonder bijzonder gedenken toch.
         maakt u, o mens, voor God steeds wel te dragen,
         doet ieder recht en wacht u voor bedrog.
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     3. Bidt, waket en maket, dat g' in bekoring
         en 't kwade met schade toch niet en valt.
         Uw vroomheid brengt den vijand tot verstoring,
         al waar' zijn rijk nog eens zo sterk bewald!

GEDICHT

ZINGEN:   LIEDBOEK VOOR DE KERKEN GEZANG 292

     1. Wegen Gods, hoe duister zijt gij,
         maar we omvleuglen ons het hoofd
         voor 't verblindend licht der toekomst,
         die 't verrukte hart gelooft!
         Blijve 't middel ons verholen,
         God maakt ons zijn doel gewis
         door de onfeilbre profetieen
         van zijn vast getuigenis.

     2. Aan de eindpaal van de tijden
         ziet ons oog de geest van 't kwaad,
         moe geworsteld en ontwapend,
         tot geen afval meer in staat.
         Als de Here God in allen,
         en in allen alles is,
         zal het licht zijn, eeuwig licht zijn,
         licht uit licht en duisternis.

ZINGEN:   NH – BUNDEL 1938 GEZANG 147

     1. Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning,
         breng uw schatting aan zijn voet,
         die mij door zijn gunstbetoning
         heil, vergeving smaken doet!
         Halleluja, halleluja,
         prijs de Koning, 't eeuwig goed!
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     2. Prijs Hem, die in bange tijden
         onze vaad'ren uitkomst gaf!
         Prijs Hem, die ook ons wil leiden,
         snel tot hulp en traag tot straf!
         Halleluja, halleluja,
         d' eeuwen door tot steun en staf!

     3. Vaderlijk wil Hij ons schragen,
         kennend onze zwakke kracht,
         in zijn arm beschermend dragen
         uit des vijands overmacht.
         Halleluja, halleluja,
         Hem, die ons verlossing bracht!

     4. Bloemen zijn wij, die verkwijnen
         en door 't stormgeweld vergaan.
         Zie, wij rijzen en verdwijnen,
         waar Gij eeuwig blijft bestaan.
         Halleluja, halleluja,
         loof zijn onvolprezen naam!

     5. Eng'len, helpt ons Hem 't aanbidden,
         gij, die ziet zijn aangezicht!
         Zonnen, sterren, buigt te midden
         van al 't schepsel in het licht!
         Halleluja, halleluja,
         Hem, genadig in 't gericht!

ZINGEN:   PSALM 100 (oude berijming)

     1. Juich aarde, juich alom den Heer',
         Dient God met blijdschap, geeft Hem eer;
         Komt, nadert voor Zijn aangezicht;
         Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

     2. 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.
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     3. 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.

     4. Want goedertieren is de Heer';
         Zijn goedheid eindigt nimmermeer;
         Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
         Tot in het laatste nageslacht.

AFSCHEIDSWOORD

GEZAMENLIJK ONZE VADER

ZEGENBEDE VAN ST. PATRICK
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VERVOLG ZOMERPROGRAMMA:

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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