
ZOMERAVONDZANG, zondag19 augustus 2018, 19.00 uur 
 
GA JE MEE NAAR …..  KRETA 
  
Leiding:  ds. J.M. Weststrate 
Organist: Jan Koelewijn 
Lezing:   Handelingen 27, 1-20 (Klazien van den Heuvel) 
Muzikale medewerking: Henk Eilander 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
Muziek 
 
1. Samenzang lied 167 (ev.ldb.) 
 Wees mijn vooruitzicht, o Heer, door de tijd; 
 niets blijft voor mijn hart dan dit ene: Gij zijt. 
 Vervul mijn gedachten, houd Gij er de wacht. 
 Wees lichtend aanwezig bij dag en bij nacht. 
 
 Wees Gij mijn wijsheid, het woord in mijn mond. 
 Wees Gij met mij één in uw heilig verbond: 
 Gij – machtige Vader; ik – waarlijk uw kind, 
 dat in uw gemeenschap zijn oorsprong hervindt. 
 
 Wees Gij mijn pantser, mijn sterkte, mijn schild, 
 mijn zwaard voor de strijd die de luchten doortrilt. 
 Uw Naam is mijn toren, waar ‘k veilig vernacht; 
 o doe mij verrijzen, Gij Opstandingskracht. 
 
 Ik zoek geen rijkdom, voorbijgaande eer, 
 want Gij zijt mijn schat en mijn erfdeel, o Heer! 
 Wees Gij, Soevereine, mijn Eerste altijd; 
 mijn hart, wees uw Hoeder geheel toegewijd. 
 
 Zon, die de hemel met vreugde regeert, 
 doorstroom met die gloed mij als Gij triomfeert! 
 O Hart dat mijn hart en ’t heelal houdt omvat, 
 wees Gij mijn vooruitzicht en wijs mij uw Stad. 
 
2. Samenzang lied 224 (ev.ldb.) 
 refrein2x: 
 God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. 
 Langs wegen die geen mens bedenkt, 
 maakt Hij mijn zijn wil bekend. 
 Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht. 
 Als ik mijn hand in zijn hand leg,  
 wijst Hij mij de weg.  
 Wijst Hij mij de weg.  
 
 Al moet ik door de wildernis, Hij leidt mij. 
 Hij toont mij een rivier in de woestijn. 
 Alles zal ooit vergaan 
 maar zijn liefde blijft bestaan 
 en Hij maakt iets heel nieuws vandaag. (refr.1x) 
 
Woord van welkom & mededelingen 
 
3. Aanvangslied 640 (opw.) 
 Ik hef mijn ogen op naar de bergen, 
 waar komt mijn hulp vandaan? 
 Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, 
 die mij bij zal staan. 
 
  
 

 Mijn hulp is van U, Heer, die alles heeft gemaakt. 
 U zult voorkomen dat ik wankel of val. 
 U bent mijn beschermer die over mij waakt, 
 die niet sluimeren of slapen zal. 
 Wat kan mij gebeuren door zon of door maan? 
 U bent mijn schaduw, U bent er altijd. 
 Bewaart heel mijn leven, mijn komen en gaan, 
 U beschermt mij tot in eeuwigheid. 
 Mijn hulp is van U, Heer! 
 
 Mijn hulp is van U, Heer.  
 O, van U! 
 
Aanvangswoorden 
 
Gebed 
 
Aankondiging thema 
 
Muzikale medewerking (1 lied) 
 
LUISTERLIED van de week (beeldscherm) 

 
4. Samenzang lied 351,1,3 en 5 (jdh) 
 't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 
 schreeuwt niet sterker naar ’t genot 
 van de frisse waterstromen 
 dan mijn ziel verlangt naar God. 
 Ja, mijn ziel dorst naar de Heer: 
 God des levens! Ach, wanneer 
 zal ik naad'ren voor Uw ogen, 
 in Uw huis Uw' naam verhogen? 
 
 O mijn ziel, wat buigt g' u neder,  
 waartoe zijt g' in mij ontrust? 
 Voed het oud vertrouwen weder, 
 zoek in 's Hoogsten lof uw lust, 
 want Gods goedheid zal uw druk 
 eens verwiss'len in geluk. 
 Hoop op God, sla 't oog naar boven, 
 want ik zal Zijn naam nog loven. 
 
 Maar de Heer zal uitkomst geven, 
 Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt. 
 'k Zal in dit vertrouwen leven 
 en dat melden in mijn lied; 
 'k zal Zijn lof zelfs in den nacht 
 zingen, daar ik Hem verwacht 
 en mijn hart, wat mij moog' treffen, 
 tot den God mijns levens heffen. 
 
5. Samenzang lied186b (ev.ldb.) 
 Wees mijn Leidsman, trouwe Here, 
 voer mij, pelgrim, door de nacht. 
 Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, 
 van wie 'k al mijn steun verwacht. 
 Brood des hemels, brood des hemels, 
 voed mij door Uw heil'ge kracht, 
 voed mij door Uw heil'ge kracht! 
 
  
 
 
 



  
 Open Uw kristalfonteinen, 
 waar de heilstroom uit ontspringt. 
 Laat Uw wolkkolom verschijnen, 
 als mij moed en kracht ontzinkt. 
 Doe mij reizen, doe mij reizen, 
 door Uw trouwe zorg omringd. 
 door Uw trouwe zorg omringd. 
 
 Komt het uur, dat ik moet sterven, 
 red mij dan uit angst en nood. 
 Doe mij Kanaän beërven; 
 vrij van satan, hel en dood. 
 Eeuwig durend, eeuwig durend 
 maak ik dan Uw liefde groot.  
 maak ik dan Uw liefde groot. 
 
Muzikale medewerking (2 liederen) 
 
Bijbellezing: Handelingen 27, 1-20 
 
Korte meditatie 
 
6.Samenzang lied 448 (ev.ldb.) 
 Je hoeft niet bang te zijn, 
 al gaat de storm tekeer, 
 leg maar gewoon je hand 
 in die van onze Heer. 
 
 Je hoeft niet bang te zijn, 
 als oorlog komt of pijn. 
 De Heer zal als een muur 
 rondom je leven zijn. 
 
 Je hoeft niet bang te zijn, 
 al gaan de lichten uit. 
 God is er en Hij blijft, 
 als jij je ogen sluit. 
 
Gebeden 
 
Muzikale medewerking (1 lied) 
 
Collecte: (gemeente en WIU: De Hezenberg) 
  
7. Samenzang lied 710 (opw.) 
 Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
 Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
 Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
 O God, zegen mij alle dagen lang! 
 
 Vader, maak mij tot een zegen; ga mij niet voorbij. 
 Regen op mij met uw Geest, Heer, Jezus, kom tot mij 
 als de Bron van leven, die ontspringt, diep in mij. 
 Breng een stroom van zegen,  
 waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 
 Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
 Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
 Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
 O God, zegen ons tot in eeuwigheid. 
 
 
 

 
 Vader, maak ons tot een zegen hier in de woestijn. 
 Wachtend op uw milde regen om zelf een bron te zijn.  
 Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij. 
 Van u liefde delend  
 waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
 Muzikaal intermezzo 
 
 Vader, maak ons tot een zegen hier in de woestijn. 
 Wachtend op uw milde regen om zelf een bron te zijn. 
 Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij. 
 Van u liefde delend  
 waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij. 
 Van u liefde delend  
 waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
Dankwoord 
 
Uitnodiging koffie/thee/fris 
 
Slotwoorden 
 
Muziek 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


