Aan deze Zangdienst werken mee:

* CGK Delfshaven
www.delfshavenskoor.nl
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o.l.v. Arjen Uitbeijerse
www.arjenuitbeijerse.nl
* organist: Sander van der Kaaij
* column: Theun Klein
* voorbereidingsgroep Zangdiensten: Maty van der Kooij
Gerdientje Kramer
Joke van der Lugt
Ton Menkveld (trompet)

“Door de wereld gaat een woord”
zangdienst 11 februari 2018
19.00 uur
Sint Catharijnekerk

Wilt u deze Zangdienst beluisteren of nog eens horen,
ga naar:
www.kerkomroep.nl

De liederen staan in het nieuwe
LIEDBOEK,
Zingen en bidden in huis en kerk
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Koor: Look at the world
(tekst: John Audelay, muziek: John Rutter)
Welkom
Samenzang: Lied 802:1, 3 en 4
1 Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
‘Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.’
Refrein:
Here God, wij zijn vervreemden
door te luist’ren door uw stam.
Breng ons samen met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.
3 Menigeen ging zelf op pad
daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan
laat ook hem het woord verstaan.
Refrein:
4 Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang.
Refrein:
Koor: Heer mijn hart zoekt U te vinden
(tekst: Jan Blei, muziek: Johan Bredewoud)
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Samenzang: Lied 314
1
Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.
3

2
Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der aarheid.
't Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

Lied 823: 1, 2 en 4
1 Gij hebt, o Vader van het leven,
de aarde aan de mens gegeven,
het land, de zee is zijn domein.
Gij hebt hem aan het woord doen komen
om tussen werklijkheid en dromen
getuige van uw Geest te zijn.
2 Uw wijsheid en uw welbehagen
bepalen 's mensen levensdagen
en wijzen hem zijn woonplaats aan.
Hij is ten prooi aan duizend vrezen,
toch mag hij vrij en veilig wezen
en heersen over het bestaan
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4 Door een geheimenis omsloten,
door alle dingen uitgestoten,
gaat hij op alle dingen in.
Alleen uw woord geeft aan zijn falen,
zijn rustloos zoeken en verdwalen
een onuitsprekelijke zin.
Gedicht: Vragenderwijs - Jaap Zijlstra (uit: God in gedichten)

2
God almachtig boven mate,
die zo nederig verscheen,
keer opeens terug en laat ons
nooit meer, nooit meer hier alleen.
Laat ons in de kerk U prijzen
met uw heiligen omhoog
tot in 's hemels paradijzen
wij U zien van oog tot oog.

3
Wat Gij eenmaal zijt begonnen
o voltooi het: maak ons rein,
tot de wereld is gewonnen
en in U hersteld zal zijn,
tot wij eeuwig bij U wonen,
schrijdende van licht tot licht,
leggend onze gouden kronen
zingend voor uw aangezicht.

Koor: Ook vandaag heeft God ons laten weten
(tekst en muziek: ds. C.A.E. de Groot)
Column
Samenzang: Lied 705: 1, 3 en 4
1 Ere zij aan God, de Vader,
3
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heilge Geest, de Trooster,
de Drieeenge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drieeenge in zijn troon!
4

Ere zij de Heer der englen,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aard' en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
looft de Koning, heel zijn kerk!

Halleluja, lof, aanbidding
brengen englen U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer!

Lied 754
1
Liefde Gods, die elk beminnen
hemelhoog te boven gaat,
kom in onze harten binnen
met uw milde overdaad.

Jezus, één en al ontferming,
daal vanuit den hoge neer
met uw heerlijke bescherming
in ons bevend hart, o Heer.
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Koor: Zingen voor de Heer is leven
(tekst: Ruud Meeuws (naar psalm 46), muziek: Arjen Uitbeijerse)

Samenzang: Lied 753
1 allen
Er is een land van louter licht
waar heilgen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn.
2 vrouwen

Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszee scheidt
ons van dat zalig land.

3 allen

Men ziet het veld aan de_overkant
in groene luister staan,
als Israël 't beloofde land
zag over de Jordaan.
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4 allen

Maar ach de stervelingen staan
hier huiverend terzij
en durven niet op weg te gaan,
het duister niet voorbij.

3 Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven,
bloemen en bomen en al wat adem heeft!
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen,
eerste en laatste, U dankt al wat leeft!

5 mannen

Hing niet het wolkendek zo zwart
van twijfel om ons heen,
wij zouden 't land zien van ons hart,
dat 't hemels licht bescheen.

Collecte bestemd voor een bijdrage aan de Zangdiensten
Tijdens de collecte is er orgelspel!

God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn.

Samenzang: Lied 146c: 1 en 4
1 Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Isrels God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde_en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft. Halleluja! Halleluja!

6 allen

Koor: Op U alleen, mijn licht, mijn kracht (NLB 939)
Muziek: Stuart Townend & Keith Getty
Ned. tekst: Gert Landman, arr.: Gerard van der Zijden

Samenzang: Lied 985
1 Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven
boven ons mensen: de naam van God de Heer!
Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld,
mensen beneden zingen U ter eer!
2 Heilig, heilig, heilig, maker van de sterren,
zonnen en manen en heel het firmament!
Heilig, heilig, heilig, mateloze ruimte,
machten en krachten, maak zijn naam bekend!
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Gedicht: Een weg met mensen - (uit: Houd mij vast - P.G. Den Haag)

4 Hij is 't, die hemelen, zeeën en aarde,
die al wat is tot aanzijn riep,
de_enige God die zijn macht openbaarde, Hem is gehoorzaam wat Hij schiep.
Hij, die het al heeft in zijn hand,
houdt ook ons zwak geloof in stand. Halleluja! Halleluja!
Lied 103c: 1, 2 en 5
1
Loof de Koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.

2
Looft Hem als uw vaadren deden,
eigent u zijn liefde toe,
want Hij bergt u in zijn vrede,
zegenend wordt Hij niet moe.
Looft uw Vader, looft uw Vader,
tot uw laatste adem toe.
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5

Engelen, zingt ja en amen
met de Koning oog in oog!
Zon en maan, buigt u tezamen
en gij sterren hemelhoog!
Looft uw Schepper, looft uw Schepper,
looft Hem, die het al bewoog!

Koor: Jezus is aller Heer
(muziek en tekst: Rodger Strader, Ned. tekst Wim Raadheer)
Samenzang: Lied 864: 1, 2 en 5 (met trompet)
1 Laat ons de Heer lofzingen,
2 God heeft u uitverkoren
juicht, al wie bij Hem hoort!
en uw geloof gebouwd,
Hij zal met trouw omringen
Hij heeft een eed gezworen
wie steunen op zijn woord.
aan elk die Hem vertrouwt:
Al moet ge hier ook dragen
dat Hij hen zal omgeven
veel duisternis en dood,
met sterkte als een wal,
gij hoeft niet te versagen,
dat Hij wie met Hem leven
Hij redt uit alle nood.
de zege schenken zal.
5

Daarom lof zij de Here, - in wie ons heil bestaat,
Hem die ons toe wou keren - zijn liefelijk gelaat.
Hij moge ons behoeden, - elkander toegewijd,
en schenke ons al 't goede - nu en in eeuwigheid.

Zegen

Gedicht:“VRAGENDERWIJS” (Jaap Zijlstra)
Ik vroeg,
wie is
de goudsmid van de zon ,
wie gaf
de sterren de ruimte,
wie plantte
de maan
in het veld van de nacht?
Ik vroeg
wie gaf
visie aan mijn ogen,
kleur aan mijn ogen,
kleur aan het gras,
toonhoogte aan de vogels?
Wie
heeft het denken bedacht?
Wie
het luisterend oor?
Wie
heeft het zinspelen
in de mond gelegd?
Zeg het mij
met zijn woorden.
Want voor hem
klopt een hart
in mijn keel

U wordt van harte uitgenodigd om na afloop van deze dienst elkaar te
ontmoeten in de zijbeuk
bij een kopje thee of koffie
Aan de uitgang wordt gecollecteerd voor het onderhoud van deze
prachtige Sint Catharijnekerk
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Gedicht: EEN WEG MET MENSEN
God van verleden, heden en toekomst,
U die met ons meegaat in de tijd:
koester met ons het verleden.
Help ons om mooie herinneringen te bewaren,
om het goede wat was in ere te houden
en het een bron van kracht te laten zijn.
Wees ons nabij in het heden :
steun ons als we keuzes moeten maken, hier en nu,
voor de kerk, voor ons geloof,
voor de weg die we als gelovigen samen gaan.
Geef ons altijd weer zicht op de toekomst.
Als wij soms bij de pakken neerzitten
en niet weten hoe het verder moet,
wees dan hoopvol en bemoedigend aanwezig.
Inspireer ons steeds weer met de verhalen die vertellen
hoe U door de eeuwen heen een weg met mensen bent gegaan.
Geef ons het vertrouwen dat U ook met ons
verder gaat op uw weg, hoe die ook zal lopen.
AMEN.
Uit: “Houd mij niet vast” gebed om visie voor de kerk van morgen,
Protestantse Gemeente Den Haag

Volgende keer:
ZANGDIENST

27 mei 2018
m.m.v.

Chr. Mannenkoor Excelsior
uit H.I.Ambacht
o.l.v.

Ilona de Kievit
organist:

Edwin Vooijs.
Aanvang: 19.00 uur
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