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zondag 11 februari 2018, 19.00 uur 
 
ZINGENDE GEZEGEND: GEZEGEND LEVEN 
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Organist:   Joop Bosch 
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Beeldscherm: Klaas Draaijer 
______________________________________________________________ 
 
1.Samenzang lied 51 (jdh) 

 Uw woord, o God, is liefd' en licht,  
 is heilig en volmaakt,  
 en waar het hart en schreden richt, 
 wordt Uw heil gesmaakt. 
 refrein: 

 Heilig Woord van God, Trooster in ons lot. 
 Gij zult in deze aardwoestijn  
 steeds ons richtsnoer zijn. 
 
 Heers daarom door Uw liefdewoord  
 God, in ons hart altijd; 
 ons hart, dat enig U behoort,  
 zij U gans gewijd. (refr.) 
 
 Uw heilsbeloften zijn ons brood, 
 dat onze zielen voedt: 
 Zijn levend water, dat uit nood 
 ons herleven doet. (refr.) 
 
 Daarvoor prijst nog U 't laatst geslacht 
 met blij Halleluja, 
 als ‘t roemt in Uw verlossingsmacht, 
 en in Uw genâ. (refr.) 
 
2. Samenzang lied 147,1,3 en 5 (ev.ldb.)  
 Heer, ik hoor van rijke zegen, 
 die Gij uitstort keer op keer. 
 Laat ook van die milde regen 
 dropp'len vallen op mij neer. 
 Ook op mij, ook op mij, 
 dropp'len vallen ook op mij. 
 
 Heil'ge Geest, wil niet voorbij gaan: 
 Gij geeft blinden de ogen weer! 
 Wil, o wil nu bij mij stilstaan. 
 Werk in mij met kracht, o Heer! 
 Ook in mij, ook in mij, 
 werk ook door uw kracht in mij! 
 
 Liefde Gods, zo rein, zo krachtig, 
 bloed van Jezus, rijk en vrij, 
 Gods genade, sterk en machtig, 
 o, verheerlijk U in mij. 
 Ook in mij, ook in mij, 
 o, verheerlijk U in mij. 
 
Mededelingen kerkenraad 
 
3.Samenzang lied 351 (ev.ldb.) 
 Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. 
 Aard' en hemel prijzen U, glorie voor uw naam. 
 Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig, 

 stralend Licht, Morgenster, niemand is als U. 
 Prijst de Vader, prijst de Zoon. 
 Prijst de Geest, die in ons woont. 
 Prijst de Koning der heerlijkheid. 
 Prijst Hem tot in eeuwigheid. 
 
Bemoediging en groet 
 
4. Samenzang lied 25a (nw.ldb.) 
 Mijn ogen zijn gevestigd  
 op God, of Hij mij redt. 
 Mijn hart, hoezeer onrustig,  
 heb ik op Hem gezet. 
 Kan ik de nacht verduren,  
 waarin Gij verre zijt? 
 Gij zult mijn voeten sturen  
 in 't duister van de tijd. 
 
 Maar wees mij dan genadig  
 en richt mijn leven op, 
 dat ik opnieuw gestadig  
 kan gaan in 's levens loop. 
 Mijn hart, hoezeer onrustig,  
 heb ik op U gezet, 
 mijn ogen zijn gevestigd  
 op U, tot Gij mij redt. 
 
- Gebed 
- ZINGENDE GEZEGEND: GEZEGEND LEVEN 
 
5.Kuriakèsingers en gemeente lied 733 (opw.) 
 refrein: (1e keer koor alleen) 

 Loof de Heer, o mijn ziel. 
 O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. 
 Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, 
 verheerlijk zijn heilige naam. 
 allen 

1. De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
 mijn dag begint met een lied voor U. 
 Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 
 laat mij nog zingen als de avond valt. (refr. allen) 
 koor 

2. Heer, vol geduld toont U ons uw liefde. 
 Uw naam is groot en uw hart is zacht. 
 Van al uw goedheid wil ik blijven zingen; 
 tienduizend redenen tot dankbaarheid. (refr. allen) 
 allen 
3. En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
 mijn adem stokt en mijn einde komt, 
 zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen; 
 tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. (refr.2x, allen) 
 allen 
 Verheerlijk zijn heilige naam. 
 Verheerlijk zijn heilige naam. 
 
- Kuriakèsingers: Zegen 
- Lezen: 1 Koningen 3 vers 2 t/m 14 
- Kuriakèsingers: Living waters 
 
6. Kuriakèsingers en gemeente: lied 790 (opw.) 
 koor 

 God is mijn Herder, die mij weidt; 
 in groene velden vind ik rust. 
 Hij gaat mij voor naar stille wateren. 
 Zijn goedheid verkwikt mijn ziel. 



 refrein: (allen) 

 Heer, ik vertrouw op U alleen. 
 Heer, ik vertrouw op U alleen. 
 Want uw trouw en goedheid volgen mij; 
 genade leidt mij naar huis. 
 allen 
2. Hij leidt mijn voeten in het spoor 
 van recht en waarheid, tot zijn eer. 
 Hij zalft mijn hoofd en schenkt mijn beker vol; 
 een feestmaal staat voor mij klaar. (refr.) 
 koor 

3. Al moet ik door een donker dal, 
 ook dan vrees ik de boze niet; 
 want U bent bij mij en uw stok en staf 
 vertroosten mij steeds opnieuw. (refr. allen)   
 allen 
4. Want uw trouw en goedheid volgen mij; 
 genade leidt mij naar huis. 
 Genade leidt mij naar huis 
 
7. Samenzang lied 800, 1 en 4 (nw.ldb.) 
 Wat zou ik zonder U geweest zijn, 
 hoe zou ik zonder U bestaan? 
   Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn 
   en eenzaam door de wereld gaan. 
   Mijn liefde tastte in den blinde. 
   Een afgrond lag in het verschiet. 
   En waar zou ik een trooster vinden 
   die werkelijk wist van mijn verdriet? 
 
 Godlof, een Heiland, een bevrijder, 
 vol liefde en  macht heeft ons gered. 
 De Mensenzoon werd onze leider 
 en heeft ons hart in vlam gezet. 
 Toen ging voor ons de hemel open, 
 oorsprong en doel, zo ongedacht. 
 Geloven konden wij en hopen. 
 Wij wisten ons van Gods geslacht. 
 
Meditatie 
 
8.Samenzang lied 562, 1,2 en 5 (jdh) 
 Jezus, Uw naam zij d' hoogste eer 
 in hemel, aard en lucht! 
 Voor U knielt mens en engel neer, 
 en satan vreest en vlucht. 
 refrein: 

 Geen and're pleitgrond hebben wij, 
 niets maakt naast Hem ons vrij; 
 het is genoeg, dat Jezus stierf, 
 ja stierf voor u en mij! (refr.) 
 
 Zijn naam brengt hoop aan 't bangste hart, 
 vol twijfels, vrees en pijn; 
 Hij brengt er vreugd in plaats van smart, 
 een hemelvreugd, zo rein. (refr.) 
 
 Tot aan mijn laatste ademtocht 
 zal 'k zingen Hem ter eer, 
 die door Zijn dood verzoening wrocht, 
 mijn Heiland en mijn Heer. (refr.) 
 
-  Kuriakèsingers: Maranatha                   
- Dankgebed en voorbede 
- Inzameling van de gaven: 
  (gemeente en handen samen voor Angola) 

9. Kuriakèsingers en gemeente: 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. 
 
Zegen 
 
10.We zingen bij het verlaten van de kerk lied 425(N.L) 

 Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 

 van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
 in Christus verbonden, tezamen gezonden 
 op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
 Om daar in genade uw woorden als zaden 

 te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
 door liefde gedreven, om wie met ons leven 

 uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
 
 
De volgende HZOZ dienst is op zondag11 maart 2018, 
19.00 uur. 
Thema: ZINGENDE GEZEGEND: LIJDEN EN ZEGEN 

Muzikale medewerking: To You uit Epe 
 
 

 


