IN DE ICHTHUSKERK
Zangdienst 24 september 2017
Aanvang:19.00 uur

Thema:
‘Onder de schaduw van
uw vleugels’
Voorganger: ds. J. van Baardewijk uit Oost-Souburg
Organist: Gerwin van der Plaats
M.m.v. Kleinkoor Musica Religiosa uit Kampen
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Voor de dienst zingen:
Lied 64:1, 2, 3, 4.uit Joh de Heer
Lied 459:1, 2, 3 uit Opwekking,
1. Hand in hand met Jezus over 't ruwe pad,
Jezus houdt vol liefde trouw mijn hand omvat
Onder blauwe hemel, onder stormgebruis,
Hand in hand met Jezus, kom ik veilig thuis.
2. Hand in hand met Jezus, steunend op zijn kracht,
Zie 'k de sterren fonk'len in de zwartste nacht.
Stormen mogen woeden, woest de golven slaan,
Hand in hand met Jezus kan ik veilig gaan.
3. Hij gaat aan mijn zijde, draagt met mij de last.
Nimmer kan ik wank'len, Jezus houdt mij vast.
Hand in hand met Jezus, waar 'k mijn voet ook zet.
Naar mijn zwakke schreden, regelt hij zijn tred.
4. 't Hart vervuld met vreugde tors ik stil mijn kruis.
't Zwaarste eind draagt Jezus, op de weg naar huis,
Daarom juicht mijn ziele, waar 's een Vriend als Hij?
Hand in hand met Jezus, tot aan d' overzij.
Lied 459
1. Levend water, verfrissend, vrij;
het stroomt de berg af tot in de vallei.
't Is Gods rivier die je vreugde geeft.
Hij brengt vernieuwing
aan alles wat leeft.
Refrein:
Daar bij de rivier
gaan je voeten dansen.
Daar bij de rivier
zingt je hart een lied.
Daar bij de rivier
gaan je ogen lachen;
kom drink het water,
ontvang het om niet.
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2. Het bruist van leven in Gods rivier;
wie daarvan drinken,
verheugen zich hier.
En ben je eens in die stroom geweest,
dan blijf je dorstig
naar meer van Gods Geest.
Refrein

3. En op de berg in Gods heerlijkheid,
daar zien wij Jezus in majesteit.
En langs de oevers van Gods rivier
daar juichen wij,
want zijn liefde is hier.
Refrein

Welkom en mededelingen
Intochtlied: 139b:1, 2 uit NLB
1. Heer, U doorgrondt en kent mij;
2. Heer, U doorgrondt en kent mij,
mijn zitten en mijn staan
want in de moederschoot
en U kent mijn gedachten,
ben ik door U geweven;
mijn liggen en mijn gaan.
U bent oneindig groot.
De woorden van mijn mond, o Heer,
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
die zijn voor U bekend
dat U mijn leven kent
en waar ik ook naar toe zou gaan,
en wat er ook gebeuren zal,
ik weet dat U daar bent.
dat U steeds bij mij bent.
Refrein
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen, elke dag.
Votum en groet

Zingen voor gebed: Lied 241:1, 2 uit Evangelische Liedbundel
1. Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag,
en kniel nu voor Hem neer,
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
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2. Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur.
Een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Gebed
Zang: Musica Religiosa
Als alles duister is - Taizé
Verleih uns frieden - F. Mendelssohn
All earth rejoice
- algemene tekst a Vivaldi / Hopson
Lezing: Psalm 57
Zingen: Lied 680:1, 3 uit NLB
1. Kom, Heil’ge Geest, Gij vogel Gods,
daal neder waar gij wordt verwacht.
Verschijnt, lichtengel in de nacht
van onze geest, verward en trots.
3. Er is geen licht dan waar Gij zijt,
uw vleugels breidt, uw vleugels strekt,
Geen leven, dan waar Gij het wekt
in een gemis dat naar U schreit.
Meditatie
Zingen: Hemelhoog 596 / Opwekking 553
1. Laat het feest zijn in de huizen,
mensen dansen op de straat,
als het onrecht buigt voor Jezus
en het volk weer bidden gaat.
Refrein:
In de bergen, door de dalen,
hoor ons loflied overal,
in de hemel en op aarde,
als uw glorie komen zal.
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2 Laat uw licht zien in het duister,
als wij buigen voor het kruis.
Laat uw heerlijkheid verschijnen
in de wereld, in ons huis.
Refrein
Halleluja, halleluja, )
halleluja, halleluja. ) 4x
Geloofsbelijdenis: Zingen (staande)
1. Ik geloof in God de Vader
die een bron van vreugde is,
louter goedheid en genade,
licht in onze duisternis.
Hij, de Koning van de kosmos,
het gesternte zingt zijn eer
heeft uit liefde mij geschapen
en tot liefde keer ik weer.

2. Ik geloof in Jezus Christus
die voor ons ter wereld kwam.
Zoon van God en Zoon des Mensen
goede Herder, Offerlam.
Door te lijden en te sterven
groot is het geheimenis
schenkt Hij mij het eeuwig leven,
dat uit God en tot God is.

3. Ik geloof dat mijn Verlosser
door de dood is heengegaan
en op Pasen - God zij glorie uit het graf is opgestaan.
Door het brood dit is mijn lichaam
door de wijn dit is mijn bloed
geeft de Vredevorst mij vrede,
maakt Hij alle dingen goed.

4. Ik geloof ook in de geest
Adem van God uitgegaan.
Hij vertroost en Hij verstrekt ons
Waar wij in het leven staan.
Door de geest zijn wij verbonden
Met de Heer en met elkaar
Door zijn leiding gaan wij verder
Maakt Hij zijn belofte waar

Gebed
Collecte: 1. EBC - 2. Kerk – 3. Deurcollecte
Tijdens de collecte zingen we:
Lied Er is een God die hoort – bewerking G.C. Stebbink – J. Pel
Lied 15: 1 t/m 4 uit Joh de Heer
1. Vreugde of blijdschap, droefheid of smart,
Er is een God er is een God.
Stort bij hem uit, oh mens toch Uw hart,
Er is een God die hoort
Ga steeds naar Hem, om hulp en om raad,
Wacht niet te lang ’t is spoedig te laat,
Dat niet door twijfel ‘t hart word verstoord,
Er is God, die hoort
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2. God schonk Zijn zoon in Bethlem stal,
Heer van het al Heer van het al.
Hij droeg verneedring, smaad zonder tal
Heerser van ’t gans heelal
Want onze Schepper, Koning der aard,
Heeft zijn eigen Zoon niet gespaard
Ga dan naar Hem, nu t’ morgenlicht gloort.
Hij is God die hoort
3. Van oost tot west, van zuid tot noord
Mens zegt het voort Mens zegt het voort.
Wordt is Heren liefde alom gehoord
Mensenkind zegt het voort!
Dwaal niet in t duister, ga niet alleen
Maar zoekt het heil bij Jezus alleen.
Dat al uw hoop op Hem is gericht
Jezus is t’ eeuwig licht.
Lied 15
1. Als de Heiland zal verschijnen
In glorie op aard,
Met Zijn kind'ren, al de Zijnen
Om zich heen geschaard,
Refrein:
O, dan zullen zij juichen,
Rondom Jezus' troon;
's Heren lof dan vermelden,
Zo heerlijk en schoon.
2. Als de Meester zal vergaad'ren
Van heinde en veer,
Die Hem volgen op Zijn wenken.
Steeds zoekend Zijn eer,
Refrein:

3. Als het Lam Gods op de wolken
Van zuid en van noord
Zal verzaam'len uit de volken,
Wie Hem toebehoort.
Refrein:

4. O, mijn ziele, blijf dan waken
En wachten op Hem,
Want dat tijdstip zal dra naken,
Ja, let op Zijn stem.
Refrein:
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Zang: Musica Religiosa
Gebed voor de ander - Voor ieder land – G. Breas
Blijf met mij Heer
- M den Toom
Vrede van God
- Traditioneel, Gerwin van der Plaats

Uittochtlied: 416:1, 2, 3, 4 uit NLB
1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zingen: 363 uit NLB
Dat ’s Heren zegen op u daal’,
zijn gunst uit Sion u bestraal’,
Hij schiep ’t heelal, zijn naam ter eer
looft, looft dan aller heren Heer!
Zegen (Amen 3x)
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De volgende Zangdienst is op 26 november 2017
Thema: Hij leeft met ons
Voorganger: ds. Marco Schut
Organist: Herman Witter
M.m.v. Rafidim o.l.v. Herman Witter
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