IN DE ICHTHUSKERK
Zangdienst 26 februari 2017
Aanvang:19.00 uur
Thema:

‘Onder Gods handen’

Voorganger: ds. B.J. Jongkind
Organist: Gerwin van der Plaats
M.m.v. Mannenzanggroep ODEO uit Doornspijk
o.l.v. Allie Spaan
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Voor de dienst zingen we:
Lied 210:1, 2, 3 en Lied 232:1, 2, 4 uit Joh. de Heer
1. Kom tot uw Heiland, toef langer niet,
Kom nu tot Hem, Die redding u biedt,
Die ook voor u de hemel verliet.
Hoor naar Zijn roepstem: Kom!
Refrein:
Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon,
Van de zaal'gen, juichend bij Gods Zoon;
Als zij vergaad'ren rondom de troon,
Daar, waar de eng'len staan.
2. "Laat kind'ren komen", zo klonk Zijn stem;
Spring op van vreugd, verblijd u in Hem;
O, luister naar die lieflijke stem:
Toef langer niet, maar kom!
Refrein:
3. Wil toch bedenken: Hij is nabij;
Volg dan Zijn stem, ook u maakt Hij vrij.
Luister, Hij spreekt tot u en tot mij:
"Komt tot Mij, zondaars, komt!"
Refrein:
Lied 232
1. Waarheen pelgrims, waarheen gaat gij,
’t oog omhoog en hand in hand?
Wij gaan op des Konings roepstem, naar ons huis en vaderland.
Over bergen en door dalen, gaan wij naar die blijde zalen (2x)
Van Gods huis in ’t Vaderland (2x)
2. Storm en duisternis bedreigt u, zijt daartegen gij bestand ?
Waarom zou ons harte vrezen, Wand’lend aan des Heren hand ?
Jezus Zelf zal voor ons strijden,
En door storm en nacht ons leiden (2x)
Naar Gods huis in ’t Vaderland (2x)
4. Pelgrims, zegt ons, mogen wij ook met u trekken naar dat land?”
Komt, weest welkom, volgt ons allen.
’t Oog omhoog en hand aan hand.
Bij der eng’len vreugdezangen
Zal ons Jezus zelf ontvangen (2x) In Gods huis in ’t Vaderland (2x)
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Welkom en mededelingen
Intochtlied: 72:6 uit NLB
Bloeie zijn naam in alle streken,
zolang de zon verrijst.
Zijn koningschap zij ons een teken
dat naar Gods toekomst wijst.
Dat opgetogen allerwegen
de volken komen saam,
elkander groetend met de zegen
van zijn doorluchte naam.
Votum en groet

Zingen voor gebed: 139:1 uit NLB
Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.
Gebed
Zang: Mannenzanggroep ODEO
Lezing: Numeri 6:22-27
Zingen: 418:1, 2 uit NLB
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.

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.

Meditatie
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Zingen: 418:3, 4 uit NLB
3. 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.

4. 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.

Als Geloofsbelijdenis zingen we (staande)
Lied 289 :1, 2, 3 Evangelische Liedbundel
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 Lied 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.
Gebed
Collecte: 1.Diaconie (SchuldHulpMaatje) – 2. Kerk
Tijdens de collecte zingen we:
Lied 413: 1 t/m 4 en Lied 374:1, 2, 3 uit Evangelische Liedbundel
1. Lichtstad met uw paarlen poorten,
wond're stad zo hoog gebouwd,
nimmer heeft men op deze aarde,
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
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Refrein:
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.
2. Heilig oord vol licht en glorie,
waar de boom des levens bloeit
en de stroom van levend water
door de gouden Godsstad vloeit:
Refrein
3. Schoon tehuis voor moede pelgrims,
komend uit de zandwoestijn,
waar zij rusten van hun werken
bij de springende fontein:
Refrein:
4. Wat een vreugde zal dat wezen
straks vereend te zijn met Hem
in de stad met paarlen poorten
in het nieuw Jeruzalem.
Refrein
Lied 374
1. O Heer, mijn God, wanneer ik in verwond'ring
de wereld zie die U hebt voortgebracht,
het sterrenlicht, het rollen van de donder,
heel dit heelal dat vol is van uw kracht,
Refrein:
dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!
2. Als ik bedenk dat Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een lam,
sta ik verbaasd dat Hij mijn schuld wou dragen,
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.
Refrein:
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3. Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen,
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij.
Refrein:
Zang: Zanggroep ODEO
Uittochtlied: 247:1, 2, 3
1. Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

2. Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt.
Alles verdoft wat glans bezat en gloed.
Alles vervalt in ’t wisselend getij,
maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij.

3. U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.
Zegen (Amen 3x)

De volgende Zangdienst is op 26 maart 2017
Voorganger: ds. J. van Baardewijk uit Oost- Souburg
Organist: Jan Willem van der Maaten
M.m.v. Christelijk Mannenkoor Ailanthus uit Wezep
o.l.v. Geurt Souman
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