
ZOMERAVONDZANG, zondag 22 juli 2018, 19.00 uur 
 
GA JE MEE NAAR ….. ROME 
  
Leiding:  Matthijs Bootsma & Jolien Andrea 
Organist: Jan Koelewijn 
Lezing:   Handelingen 28, 11-31 (Lucy Dijkstra) 
Muzikale medewerking: Wilma Knip 
------------------------------------------------------------------- 
 
Muziek 
 
1. Samenzang lied 302 (ev.ldb.) 
 Heer, ik kom tot U, 
 hoor naar mijn gebed. 
 Vergeef mijn zonden nu 
 en reinig mijn hart. 
 
 Met uw liefde, Heer, 
 kom mij tegemoet, 
 nu ik mij tot U keer, 
 en maak alles goed. 
 
 Zie mij voor U staan, 
 zondig en onrein. 
 O, Jezus raak mij aan, 
 van U wil ik zijn. 
 
 Jezus, op uw Woord 
 vestig ik mijn hoop. 
 U leeft en U verhoort 
 mijn bede tot U. 
 
2. Samenzang lied: 262 (ev.ldb.)  
 Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
 en een licht op mijn pad. 
 Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
 en een licht op mijn pad. 
 Uw woord is een lamp, uw Woord is een licht. 
 Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
 en een licht op mijn pad. 
    
 Lied/Psalm 119, 40 (nw.ldb.) 
 Uw woord is als een lamp, een helder licht, 
 een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken 
 dat in de duisternis mijn schreden richt. 
 Ik zwoer en ik begeer het waar te maken, 
 dat ik zal wandelen voor uw aangezicht, 
 dat ik uw recht zal roepen van de daken. 
  
 Lied 262 (ev.ldb.) 
 Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
 en een licht op mijn pad. 
 Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
 en een licht op mijn pad. 
 Uw woord is een lamp, uw Woord is een licht. 
 Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
 en een licht op mijn pad. 
 
Woord van welkom & mededelingen 
 
 
 
 

3. Aanvangslied 501 (ev.ldb.) 
 Vrede van God, de vrede van God, 
 de vrede van God zij met jou. 
 Vrede van Hem, vrede van God, 
 de vrede van God zij met jou. 
  
 In Jezus’ Naam, in Jezus’ Naam, 
 in Jezus’ Naam geef ik jou: 
 Vrede van Hem, vrede van God, 
 de vrede van God zij met jou. 
 
 Heilige Geest, de heilige Geest, 
 De heilige Geest  zij met jou. 
 Vrede van Hem, vrede van God, 
 de vrede van God zij met jou. 
 
Aanvangswoorden 
 
Gebed 
 
Aankondiging thema 
 
Muzikale medewerking (1 lied) 
 
LUISTERLIED van de week (beeldscherm) 

 
4. Samenzang lied: ‘er is een God, die hoort’ 
 Vreugde of blijdschap, droefheid of smart 
 er is een God, er is een God. 
 Stort bij Hem uit, o mens toch uw hart 
 er is een God die hoort. 
 Ga steeds naar Hem om hulp en om raad, 
 wacht niet te lang, ’t is spoedig te laat. 
 Dat niet door twijfel ’t hart wordt verstoord 
 er is een God die hoort. 
 
 God schonk zijn Zoon in Bethlehems stal  
 Heer van het al, Heer van het al. 
 Hij droeg verneed’ring, smaad zonder tal 
 Heerser van ’t gans heelal. 
 Want onze Schepper, Koning der aard 
 heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard. 
 Ga dan naar Hem, nu ’t morgenlicht gloort. 
 Hij is de God die hoort. 
 
 Van oost tot west, van zuid tot noord  
 mens, zegt het voort, mens zegt het voort. 
 Wordt ’s Heren liefde alom gehoord 
 mensenkind, zegt het voort. 
 Dwaal niet in ’t duister, ga niet alleen 
 maar zoek het heil bij Jezus alleen. 
 Dat al uw hoop op Hem is gericht 
 Jezus is ’t eeuwig licht. 
 
5. Samenzang lied 371 (ev.ldb.) 
 Mijn Jezus, ik houd van U, ik noem U mijn Vriend, 
 want U nam de straf op U die ik had verdiend. 
 De grote Verlosser, mijn Redder bent U; 
 'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu. 
 
  
 
 
 



 
 Mijn Jezus, ik houd van U, want U hield van mij, 
 toen U aan het kruis hing, een wond in uw zij. 
 Voor mij de genade, een doornenkroon voor U; 
 'k heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu. 
 
 Ik zal van U houden in leven en dood 
 en ik wil U prijzen, zelfs dan in mijn nood. 
 Als ik kom te sterven, dan roep ik tot U: 
 'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu. 
 
 Als ik in uw glorie, uw eeuwigheid kom, 
 dan buig ik mij voor U in uw heiligdom. 
 Gekroond met uw heerlijkheid zal 'k zingen voor U: 
 'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu. 
 
Muzikale medewerking (2 liederen) 

 
Bijbellezing: Handelingen 28, 11-31 
 
Korte meditatie 
 
6. Samenzang lied 770 (opw.) 
 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. 
 Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
 Waar ik ben, bent U, wat een kostbaar geheim. 
 Uw Naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
 Een boog in de wolken als teken van trouw, 
 staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
 In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
 ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 refrein: 
 ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
 Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
 Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij; 
 Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
 De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
 Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet, 
 dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
 U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
 Naam aller namen, aan U alle eer. 
 Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer: 
 geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
 Ik zal eeuwig  zingen, dicht bij U zijn. (refr.)      
    
 Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Gebeden 
 
Muzikale medewerking (1 lied) 
 
Collecte (gemeente en WIU: VEG Zwolle) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Samenzang lied 247 (nw.ldb.) 
 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. 
 
 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. 
 
 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. 
 
 Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer. 
   Tranen en leed zijn nu niet bitter meer. 
   Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij? 
   Ik triomfeer, mij is de Heer nabij. 
 
 Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog, 
   licht in het duister, wijs de weg omhoog. 
   Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij. 
   In dood en leven, Heer, wees Gij nabij. 
 
 
Dankwoord 
 
Uitnodiging koffie/thee/fris 
 
Slotwoorden 
 
Muziek 
 

 

 


