
ZOMERAVONDZANG, zondag 5 augustus 2018, 19.00 uur 
 
GA JE MEE NAAR ….. ATHENE 
  
Leiding:  Géke Dekker & Gerrie Montfrooij 
Organist: Ted Hoogers 
Lezing:   Handelingen17, 16-34 (leiding van de avond) 
Muzikale medewerking: Melissa Dezijn 
------------------------------------------------------------------------- 
 
Muziek 
 
1. Samenzang lied 868 (nw.ldb.) 
 Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. 
 Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
 Kom allen saam, 
 psalmzing de heilige naam, 
 loof al wat ademt de Here. 
 
 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
 heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven. 
 Hij die u leidt, 
 zodat uw hart zich verblijdt, 
 Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 
 Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven, 
 dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven. 
 Hij heeft u lief, 
 die tot zijn kind u verhief, 
 ja, Hij beschikt u ten leven. 
 
 Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, 
 lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 
 Denk elke dag 
 aan wat zijn almacht vermag, 
 die u met liefde bejegent. 
 
 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 
 christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen. 
 Hart wees gerust, 
 Hij is uw licht en uw lust. 
 Alles wat ademt zegt: Amen. 
 
2. Samenzang lied 140 (ev.ldb.) 
 Kroon Hem met gouden kroon, 
 het Lam op zijnen troon! 
 Hoor, hoe het hemels loflied al 
 verwint in heerlijk schoon. 
 Ontwaak, mijn ziel en zing 
 van Hem, die voor u stierf 
 en prijs Hem in all' eeuwigheên, 
 die 't heil voor u verwierf. 
 
 Kroon Hem, der liefde Heer! 
 Aanschouw Hem, hoe Hij leed. 
 Zijn wonden tonen 't gans heelal 
 wat Hij voor 't mensdom deed. 
 De eng'len om Gods troon; 
 all' overheid en macht, 
 zij buigen dienend zich ter neer 
 voor zulke wond're pracht. 
 
  
 

 Kroon Hem, de Vredevorst. 
 Wiens macht eens heersen zal 
 van pool tot pool, van zee tot zee, 
 't klinke over berg en dal. 
 Als alles voor Hem buigt 
 en vrede heerst alom, 
 wordt d’ aarde weer een paradijs. 
 Kom, Here Jezus, kom! 
 
Welkom & mededelingen 
 
3.Aanvangslied lied/Psalm 87 (nw.ldb.) 

 Op Sions berg sticht God zijn heilge stede. 
 Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof. 
 O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof; 
 door uwe poort zal ieder binnentreden. 
 
 Rahab en Babel zullen u behoren. 
 Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer 
 en ieder land erkent Hem als de Heer. 
 O moederstad, uit u is elk geboren!  
 
 God zal hen zelf bevestigen en schragen 
 en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,  
 hen tellen, als in Israël ingelijfd,  
 en doen de naam van Sions kindren dragen. 
 
 Zij zullen saam, de groten met de kleinen,  
 dansend de harpen en cymbalen slaan,  
 en onder fluitspel in het ronde gaan,  
 zingend;" In U zijn al onze fonteinen". 
 
Aanvangswoorden 
 
Gebed 
 
Aankondiging thema 
 
Muzikale medewerking (1 lied) 
 
LUISTERLIED van de week (beeldscherm) 
 
4. 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.) 
 
 



 
5. Samenzang lied 411 (ev.ldb.)   
 refrein: 

 Jezus leeft in eeuwigheid. 
 Zijn sjalom wordt werk'lijkheid. 
 Alle dingen maakt Hij nieuw. 
 Hij is de Heer van mijn leven. 
 
 

 Straks als er een nieuwe dag begint, 
 en het licht het van het duister wint, 
 mag ik bij Hem binnengaan, 
 voor Zijn troon gaan staan, 
 hef ik daar mijn loflied aan. (refr.) 
 

 Straks wanneer de grote dag begint, 
 en het licht voor altijd overwint, 
 zal de hemel opengaan, 
 komt de Heer er aan. 
 Heffen wij dit loflied aan: 
 refrein: 

 Jezus komt in heerlijkheid 
 zijn sjalom wordt wereldwijd 
 Alle dingen maakt Hij nieuw. 
 Hij is de Heer van ons leven. 
 
Muzikale medewerking (2 liederen) 
 
Bijbellezing: Handelingen19, 16-34 
 
Korte meditatie 
 
6. Samenzang lied 218 (ev.ldb.) 

 Samen in de naam van Jezus 
 heffen wij een loflied aan, 
 want de Geest spreekt alle talen 
 en doet ons elkaar verstaan. 
 Samen bidden, samen zoeken 
 naar het plan van onze Heer. 
 Samen zingen en getuigen, 
 samen leven tot zijn eer. 
 
 Heel de wereld moet het weten 
 dat God niet veranderd is 
 en zijn liefde als een lichtstraal 
 doordringt in de duisternis. 
 't Werk van God is niet te keren 
 omdat Hij er over waakt, 
 en de Geest doorbreekt de grenzen 
 die door mensen zijn gemaakt. 
 
 Prijst de Heer, de weg is open 
 naar de Vader, naar elkaar. 
 Jezus Christus, Triomfator, 
 mijn Verlosser, Middelaar. 
 Vader, met geheven handen 
 breng ik U mijn dank en eer. 
 't Is uw Geest die mij doet zeggen: 
 Jezus Christus is de Heer! 
 
 
 
 
 
 

 
Gebeden 
 
Muzikale medewerking (1 lied) 
 
Collecte: (gemeente en vluchtelingenwerk Lesbos) 
 
7. Samenzang lied 415 (nw.ldb.) 
 Zegen ons, Algoede, 
   neem ons in uw hoede 
   en verhef uw aangezicht 
   over ons en geef ons licht. 
 
 Stort, op onze bede, 
   in ons hart uw vrede, 
   en vervul ons met de kracht 
   van uw Geest bij dag en nacht. 
 
 Amen, amen, amen!  
   Dat wij niet beschamen 
   Jezus Christus onze Heer, 
   amen, God, uw naam ter eer! 
 
Dankwoord 
 
Uitnodiging koffie/thee/fris 
 
Slotwoorden 
 
Muziek 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


