
 
ZOMERAVONDZANG, zondag12 augustus 2018, 19.00 uur 
 
GA JE MEE NAAR …..  ETHIOPIË 
  
Leiding:  ds. J.M. Weststrate 
Organist: Ted Hoogers 
Lezing:   Handelingen 8, 26-39 (Rien Boensma) 
Muzikale medewerking: Casper Spannenberg 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
Muziek 
 
1. Samenzang lied 376, 1 en 2 (ev.ldb.) 
 Abba, Vader, U alleen, 
 U behoor ik toe. 
 U alleen doorgrondt mijn hart, 
 U behoort het toe. 
 Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
 U laat nooit alleen. 
 Abba, Vader, U alleen, 
 U behoor ik toe. 
 
 Abba, Vader, laat mij zijn, 
 slechts voor U alleen. 
 Dat mijn wil voor eeuwig zij 
 d'uwe en anders geen. 
 Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
 Laat mij nimmer gaan. 
 Abba, Vader, laat mij zijn, 
 slechts van U alleen. 
 
2. Samenzang lied 23b (nw.ldb.) 
 De Heer is mijn herder! 
 ’k Heb al wat mij lust; 
 Hij zal mij geleiden 
 naar grazige weiden. 
 Hij voert mij al zachtkens 
 aan wat’ren der rust. 
 
 De Heer is mijn herder! 
 Hij waakt voor mijn ziel, 
 Hij brengt mij op wegen 
 van goedheid en zegen, 
 Hij schraagt m’als ik wankel, 
 Hij draagt m’als ik viel. 
 
 De Heer is mijn herder! 
 Al dreigt ook het graf 
 geen kwaad zal ik vrezen, 
 Gij zult bij mij wezen; 
 o Heer, mij vertroosten 
 uw stok en uw staf! 
 
 De Heer is mijn herder! 
 In ’t hart der woestijn 
 verkwikken en laven 
 zijn hemelse gaven; 
 Hij wil mij versterken 
 met brood en met wijn. 
 
  
 
 

 
 De Heer is mijn herder! 
 Hem blijf ik gewijd! 
 ’k zal immer verkeren 
 in ’t huis mijnes Heren: 
 zo kroont met haar zegen 
 zijn liefde m’altijd. 
 
Woord van welkom & mededelingen 
 
3. Aanvangslied 174 (ev.ldb.) 

 Leid, vriend'lijk licht, mij als een trouwe wacht, 
 leid Gij mij voort! 
 'k Ben ver van huis en donker is de nacht, 
 leid Gij mij voort! 
 Schoon ook de toekomst mij verborgen zij, 
 licht stap voor stap mij met uw schijnsel bij. 
 
 Niet immer sprak mijn ziel zo stil tot U: 
 "Leid Gij mij voort!" 
 Ik liep mijn weg bij eigen licht, maar nu: 
 leid Gij mij voort! 
 Mijn zonlicht zonk, maar ach, mijn hoogmoed liet 
 mijn hart geen rust en 'k vond uw vrede niet. 
 
 Schenk mij uw zegen, toon m' uw wondermacht 
 en leid mij voort 
 langs 't smalle pad, tot in de donk're nacht 
 de morgen gloort. 
 Dan lacht mij toe der eng'len trouwe wacht, 
 die mij geleidd' en mij heeft thuis gebracht. 
 
Aanvangswoorden 
 
Gebed 
 
Aankondiging thema 
 
Muzikale medewerking (1 lied) 
 
LUISTERLIED van de week (beeldscherm) 

 
4. Samenzang lied 226 (ev.ldb.) 
 Heer, ik kom tot U, 
 neem mijn hart, verander mij. 
 Als ik U ontmoet vind ik rust bij U. 
 Want, Heer, ik heb ontdekt 
 dat als ik aan Uw voeten ben, 
 trots en twijfel wijken 
 voor de kracht van uw liefde. 
 refrein: 

 Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 
 Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. 
 Ik voel uw kracht en stijg op als een arend. 
 Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest 

 en de kracht van uw liefde. 
 



  

 Heer, kom dichterbij, 
 dan kan ik uw schoonheid zien 

 en uw liefde voelen, diep in mij. 
 En Heer, leer mij uw wil 
 zodat ik U steeds dienen kan 

 en elke dag mag leven 

 door de kracht van uw liefde. (refr.)  
 

 Dan zweef ik op de wind,  
 gedragen door uw Geest 
 En de kracht van uw liefde. 
 
5. Samenzang lied 444 (ev.ldb.) 
 Ik zegen jou in Jezus’ Naam – 
 Hij bewijst zijn trouw. 
 Ik zegen jou in Jezus’ Naam: 
 Hij blijft bij jou. 
 
 Een bloem die in de schaduw groeit 
 houdt zijn blaadjes dicht. 
 Een bloem bloeit open in de zon, 
 groeit naar het licht. 
 
 Wanneer het leven tegenvalt – 
 mensen doen je zeer – 
 bedenk: op wie de regen valt 
 groeit naar de Heer. 
  
 Ik zegen jou in Jezus’ Naam – 
 Hij bewijst zijn trouw. 
 Ik zegen jou in Jezus’ Naam: 
 Hij blijft bij jou. 
 
Muzikale medewerking (2 liederen) 
 
Bijbellezing: Handelingen 8, 26-39 
 
Korte meditatie 
 
6.Samenzang lied 913 (nw.ldb.) 
 Wat de toekomst brengen moge, 
   mij geleidt des Heren hand; 
   moedig sla ik dus de ogen 
 naar het onbekende land. 
   Leer mij volgen zonder vragen; 
   Vader, wat Gij doet is goed! 
   Leer mij slechts het heden dragen 
   met een rustig, kalme moed! 
 
 Heer, ik wil uw liefde loven, 
   al begrijpt mijn ziel U niet. 
   Zalig hij, die durft geloven, 
   ook wanneer het oog niet ziet. 
   Schijnen mij uw wegen duister, 
   zie, ik vraag U niet: waarom? 
   Eenmaal zie ik al uw luister, 
   als ik in uw hemel kom! 
 
  
 
 
 
 

 
 Laat mij niet mijn lot beslissen: 
   zo ik mocht ik durfde niet. 
   Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
   als Gij mij de keuze liet! 
   Wil mij als een kind behandelen, 
   dat alleen de weg niet vindt: 
   neem mijn hand in uwe handen 
   en geleid mij als een kind. 
  
 Waar de weg mij brengen moge, 
   aan des Vaders trouwe hand, 
   loop ik met gesloten ogen 
   naar het onbekende land. 
 
Gebeden 
 
Muzikale medewerking (1 lied) 
 
Collecte: (gemeente en maandblad) 
 
7. Samenzang lied 175 (ev.ldb.) 
 Stilte over alle landen 
 in deze nacht. 
 Vouwen wij tezaam de handen 
 voor deze nacht. 
 Welke zonden wij bedreven, 
 wil ze Here, ons vergeven. 
 God wil goede rust ons geven 
 in deze nacht. 
 
 Stilte over alle landen 
 in deze nacht. 
 Vouwen wij tezaam de handen 
 voor deze nacht. 
 God zal voor ons allen zorgen 
 tot het dagen van de morgen. 
 Veilig en bij Hem geborgen 
 zijn wij vannacht. 
 
Dankwoord 
 
Uitnodiging koffie/thee/fris 
 
Slotwoorden 
 
Muziek 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


