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Aan deze Zangdienst werken mee:
* Chr. Reiskoor “Holland Zingt”
www.hollandzingt.nl/home.html
o.l.v. Adri Poortvliet
* soliste: Rineke de Wit
www.rinekedewit.com
* organist: André de Jager
www.andredejager.nl
* pianist: Kees de Bruin
* column: Theun Klein
* voorbereidingsgroep Zangdiensten: Maty van der Kooij
Gerdientje Kramer
Joke van der Lugt
Ton Menkveld

“Geef ons kracht...”

Wilt u deze Zangdienst beluisteren of nog eens horen,
ga naar:
www.kerkomroep.nl
De meeste liederen staan in het nieuwe
LIEDBOEK, Zingen en bidden in huis en kerk

zangdienst 21 mei 2017
19.00 uur
Sint Catharijnekerk
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Koor:

Psalm 24

tekst: Bert Noteboom, muz.: Marco den Toom

3 vrouwen

Liefde luidt de Naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

4 mannen

Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, daarop hebt Gij ons gebouwd.

5 allen

Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.

6 allen

Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
Bron van liefde, Liefde zelf!

Koor:

U kent mij

Welkom
Samenzang: Lied 305
1 Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke NAAM!
Viert de vrede die HIJ heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht
vol van licht,
zie ons met ontferming aan!
3

Lied 791
1 allen

2 allen

2 Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht,
vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

Alle eer en alle glorie
geldt de Geest, die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam die ons vertrouwen voedt!
Levenszon,
liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

met soliste

Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw Woord van het begin,
Liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.
Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk, waarmee Gijzelf ons raakt,
allesoverwinnend wapen,
laatste woord, dat vrede maakt.
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tekst: Leen Koster, muz.: Anton Dvorak
arr.: Adri Poortvliet

Gedicht: Wek op Uw kracht! (Lied 297)
Samenzang: Lied: Wees de grond onder mijn voeten (mel. Psalm 146)
1
2
Wees de grond onder mijn voeten Wees de stem in onze stilte
wees het dak boven mijn hoofd
en het oor dat ons verstaat
wijs mij richting op de route
wees de warmte als de kilte
naar de toekomst ons beloofd
onze liefde sterven laat;
Wees de bron waaruit ik put
En geef steeds betekenis
Liefde, vrede en geluk.
aan de vraag wat leven is.
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3 Wees de ziel van mijn gedachten,
wees de drijfveer van mijn hand.
Breng het Rijk dat wij verwachten
mede door ons doen tot stand
Inspireer ons dag aan dag
met uw Geest en geef ons kracht.
Lied 418:1, 2 en 3
1 God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.
3

Koor:

2 Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, vruchtbaar in de Heer.

Vrede, vrede laat / Gij in onze handen,
dat wij die als zaad / dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag, / zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede / ons hart rusten mag.

Leven uit liefde

2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Lied 978
1 allen

2 mannen

Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.

3 vrouwen

Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

tekst: Els Bette-Fluit
muz.: Tom Fettke, arr.: André de Jager

Samenzang: Lied 216
1 Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.
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Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de_onzeekre zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.
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4 allen

Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

8 Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heilge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde / uwe liefd' ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wien wij wachten, / geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.

Column
Koor:

Praise Ye the Lord

met soliste

tekst en muziek: J. Astor Broad, arr.: Jan Mulder

Samenzang: Lied 33
1 Komt nu met zang en roert de snaren,
gij volk, dat leeft van 's HEREN recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Word' als nooit tevoren / door wie Hem behoren
't feestlied ingezet!
Meldt de blijde mare / bij de klank der snaren,
steekt de loftrompet.
2 Zingt al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde / overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
Heemlen hoog verheven, / vol van blinkend leven,
schiep Hij door zijn stem.
-7-

Koor:

Heimwee

Collecte

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

tekst: Meindert Bakker, muz.: Marco den Toom

Samenzang: Lied 302
1 allen
God in den hoog' alleen zij eer
en dank voor zijn genade,
daarom, dat nu en nimmermeer
ons deren nood en schade.
God toont zijn gunst aan ons geslacht.
Hij heeft de vrede weergebracht;
de strijd heeft thans een einde.
2 vrouwen

U, Vader, U aanbidden wij,
wij zingen U ter ere;
onwrikbaar staat uw heerschappij,
voorgoed zult Gij regeren.
Gij hebt onmetelijke macht,
uw wil wordt onverwijld volbracht.
Die Heer is onze Koning!
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3 mannen

4 allen

O Jezus, die de Christus zijt,
des Vaders Eengeboren,
Gij hebt ons van de toorn bevrijd
en redt wie was verloren.
Gij, Lam van God, voor ons geslacht,
verhoor ons roepen uit de nacht,
erbarm U over allen.
O Heilge Geest, ons hoogste goed,
ten Trooster ons gegeven,
heb dank dat Gij ons delen doet
in Jezus' dood en leven.
Beveilig ons in alle nood,
blijf ons nabij in angst en dood,
op U steunt ons vertrouwen.

Koor:

Sanctus

muz.: Charles Gounod

met soliste

Dankwoord
Samenzang: 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.

Gedicht: Taal op de tong (Lied 690)
Samenzang: Lied: Laat ons zingen van de dromen (mel. 769)
1
2
Laat ons zingen van de dromen,
Laat ons danken voor de toekomst,
van het hart dat liefde kent,
die zich als een bloem ontvouwt,
van de mens die uit wil stromen
in de mens die zich wil geven,
en zich naar de ander wendt,
zich de ander toevertrouwt,
van de God die met ons meetrekt die de woning van zijn leven,
en ons licht en leven zendt.
op de rots van liefde bouwt.
3

Laat ons vieren dat wat goed is,
dat wat mensen mensen maakt,
dat wat leven, kracht en moed is
en in tederheid ontwaakt:
hoop, geloof en vooral liefde,
waarin God ons intens raakt
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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:
Solozang:

May the good Lord bless and keep you

Zegen
----U wordt van harte uitgenodigd om na afloop van deze dienst elkaar te
ontmoeten in de zijbeuk bij een kopje thee of koffie
De uitgangscollectie is bestemd voor het onderhoud van de
Sint-Catharijnekerk
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Gedichten: Lied 297

Kom tot ons, God,
naar u gaat ons verlangen uit.
Wek op uw kracht
en schep ons nieuwe adem!
Kom tot ons, God,
dat gij ons raakt
met de hartslag van uw liefde.
Kom tot ons, God,
en geneest ons
met de gloed van uw genade;
Kom tot ons, God,
dat gij ons draagt
op de vleugels van uw vrede.
Kom tot ons, God,
en ga ons voor
met de vonken van uw licht Kom tot ons, God,
dat gij ons bouwt
tot een hechte stad van recht Kom tot ons, God, wek op uw kracht!
doe ons weer wonen
in de weelde van uw zegen. Amen.

Volgende zangdienst
22 oktober 2017
m.m.v.

American Protestant
Church Choir
o.l.v. dirigent: John Bakker

lied 690
Taal op de tong,
een loflied op de lippen,
prijs ik de dag
voordat het avond is.
Gij die uw naam
eer aandoet op de aarde,
ik zing de lof
van uw verrijzenis.

Gaat er een licht
de duisternis te boven,
een zon die nacht
en nevel overwint, ik loof het vuur
dat neerdaalt uit de hoogte
en ook in mij
een nieuwe dag begint.
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Organist: Gijsbert Kok

Aanvang: 19.00 uur
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