
 
ZOMERAVONDZANG, zondag 26augustus 2018, 19.00 uur 
 
GA JE MEE NAAR …..  SPANJE 
  
Leiding:  ds. J.M. Weststrate 
Organist: Joop Bosch 
Lezing:   Romeinen 15, 14-29 (Mirjam Peppelman) 
Muzikale medewerking: Zwier van der Weerd 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
Muziek 
 
1. Samenzang lied 342 (ev.ldb.) 

 Heer, ik prijs uw grote Naam. 
 Heel mijn hart wil ik U geven. 
 Want U bent de weg gegaan 
 die mij redding bracht en leven. 
 U daalde neer van uw troon om mens te zijn. 
 Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn; 
 van het kruis naar het graf,  
 uit het graf weer opgestaan. 
 Heer, ik prijs uw grote Naam. 
 
2. Samenzang lied 374 (ev.ldb.) 
 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!     
 
 Als ik bedenk, hoe 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. (refr.) 
 
 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. (refr.) 
 
Woord van welkom & mededelingen 
 
3.Aanvangslied 8 (ev.ldb.) 
 Als een hert dat verlangt naar water 
 zo verlangt mijn ziel naar U. 
 U alleen kunt mijn hart vervullen, 
 mijn aanbidding is voor U. 
 U alleen bent mijn kracht, mijn schild. 
 Aan U alleen geef ik mij geheel. 
 U alleen kunt mijn hart vervullen, 
 mijn aanbidding is voor U. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aanvangswoorden 
 
Gebed 
 
Aankondiging thema 
 
Muzikale medewerking (1 lied) 
 
LUISTERLIED van de week (beeldscherm) 

 
4. Samenzang lied 616 (opw.) 

 Houd me dicht bij U, 
 laat me nooit meer gaan. 
 Voor U leg ik mijn leven neer, 
 verlangend naar uw vriendschap, Heer. 
 
 U alleen begrijpt  
  wat ik nodig heb; 
 uw liefde die mij warmte geeft, 
 als U mij in uw armen neemt. 
 Leid mij naar uw hart, 
 breng mij terug naar U. 
 refrein: 
 U bent mijn doel 
 U bent mijn hartsverlangen. 
 U bent mijn doel, 
 houd mij heel dicht bij U. 
 
5. Samenzang lied 139 (wie zingt mee) 
 Roept uit aan alle stranden, 
 verbreidt van oord tot oord, 
 verkondigt alle landen 
 het Evangeliewoord!  
 Het Evangeliewoord! 
 
 Roept uit de Heer der heren 
 als aller volken vriend! 
 De volken moeten leren, 
 wat hun tot vrede dient!  
 Wat hun tot vrede dient! 
 
 Verbreekt de wreed’ altaren 
 en bouwt des Heren huis! 
 De wereld moet zich scharen, 
 zich scharen om zijn kruis!  
 Zich scharen om zijn kruis! 
 
 De doven moeten horen, 
 d’ onkundigen verstaan, 
 de blinden ’t heillicht gloren, 
 de kreup’len leren gaan!  
 De kreup’len leren gaan!  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 De treurenden vergeten 
 hun leed en droefenis; 
 en al wat arm is, weten, 
 dat daar een Heiland is! 
 Dat daar een Heiland is! 
 
 Roept uit aan alle stranden, 
 verbreidt van oord tot oord, 
 verkondigt alle landen 
 het Evangeliewoord! 
 Het Evangeliewoord! 
 
Muzikale medewerking (2 liederen) 
 
Bijbellezing: Romeinen 15, 14-29 
 
Korte meditatie 
 
6.Samenzang lied 37, 1,3 en 8 (ev.ldb.) 
 Prijs de HEER met blijde galmen, 
 Gij mijn ziel, hebt rijke stof; 
 'k zal, zo lang ik leef, mijn psalmen 
 vrolijk wijden aan zijn lof. 
 'k Zal zo lang ik 't licht geniet, 
 Hem verhogen in mijn lied!  
 Hem verhogen in mijn lied!  
 
 Zalig hij, die in dit leven 
 Jakobs God ter hulpe heeft; 
 hij, die door de nood gedreven, 
 zich tot Hem om troost begeeft; 
 die zijn hoop in 't hach'lijkst lot 
 vestigt op de HEER, zijn God,  
 vestigt op de HEER, zijn God.  
 
 't Is de Heer van alle Heren, 
 Sions God, geducht in macht, 
 die voor eeuwig zal regeren 
 van geslachte tot geslacht. 
 Sion, zing uw God ter eer; 
 prijs Zijn grootheid, loof de HEER, 
 prijs Zijn grootheid, loof de HEER.  
 
Gebeden 
 
Muzikale medewerking (1 lied) 
 
Collecte: (gemeente en maandblad) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Samenzang lied 416 (nw.ldb.) 
 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. 
 
 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. 
 
 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. 
 
 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. 
 
Dankwoord 
 
Uitnodiging koffie/thee/fris 
 
Slotwoorden 
 
Muziek 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 


