Koor- en zangdienst

met medewerking van:

Christelijk Gemengde Koren
‘Groote Lindt’ en
‘Omnia Cum Deo’
o.l.v. Gerard van der Zijden
Voorganger: ds. W. de Bruin
Vincent van Dam - orgel
THEMA: Teveel van het goede?

Zondag 10 november 2019
Aanvang: 16.45 uur

1.

ORGELSPEL

2.

SAMENZANG: Gezang 444
Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.
Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwge, Ongeziene,
looft uw liefd' en zingt ervan.
Alle englen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
`Heilig, heilig, heilig' toe!
Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan laat ons niet verloren gaan.

SAMENZANG: JdH 120: 1 en 2
Heer ik geef m’aan U volkomen; ‘k Leg mijn al hier voor U neer
Opdat Gij in mij zoudt wonen, Met Uw Geest o Heer!
Al de liefde van mijn harte, Zij U voortaan toegewijd!
‘k Vrees geen moeite meer of smarte, Daar Gij met mij zijt.
Glorie, glorie, Halleluja! ‘k Leg mijn al aan Jezus voet,
En nu is mijn heil volkomen, Door het dierbaar bloed.
Heer, mijn wil leg ‘k voor U neder, Neem hem aan nu voor altijd:
Dat niets kwaads hem immer weder, Van de Uwen scheid!
Heer, tot U breng ik mijn leven, Hoor nu mijn geloften aan;
‘k Heb mijn al aan U gegeven; Neem het, Heiland, aan..
Glorie, glorie, Halleluja! ‘k Leg mijn al aan Jezus voet,
En nu is mijn heil volkomen, Door het dierbaar bloed.
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KOORZANG: Samengekomen uit onze huizen
1. Koor
2. Allen:
Samen gekomen uit onze huizen willen we laven aan de bron,
dorst die gelest wordt, mens die gevuld wordt, leven voorbij de horizon.
3. Koor
4. Allen:
Samen gekomen uit onze huizen willen we zingen tot Zijn eer.
Hij, onze vreugde, Jezus Messias, God onder mensen, onze Heer!
5. Allen:
Samengekomen uit onze huizen, straks weer van hier, de wereld wacht.
Mensen ontmoeten, Gods handen, voeten, Doen zoals Jezus, onze kracht.
KOORZANG:

Sing ye praises

4.

WELKOM EN MEDEDELINGEN

5.

SAMENZANG: Psalm 100
Juicht Gode toe, bazuint en zingt.
Treedt nader tot gij Hem omringt,
gij aard' alom, zijn rijksdomein,
zult voor den HEER dienstvaardig zijn.
Roept uit met blijdschap: `God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.'
Treedt statig binnen door de poort.
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.
Heft hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd zijn grote naam.
Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

6.

VOTUM EN GROET
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7.

SAMENZANG: Gezang 434: 1, 2 en 5
Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
psalmzingt de heilige naam,
looft 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 met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.

8.

GEBED

9.

KOORZANG:
Ik bouw op U
Conquest of paradise

10. SCHRIFTLEZING: Psalm 150 (NBV)
11. SAMENZANG: NLB 150a
Geprezen zij God! Gij engelen koor.
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
die allen daar boven tot dankzegging riep.
Geprezen zij God! Gij allen op aard,
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!
Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat jub’len het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.
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Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

12. MEDITATIE: ‘Teveel van het goede’
13. ORGELIMPROVISATIE
met aansluitend samenzang: Psalm 150
Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.
Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Cither, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.
14. KOORZANG:

I have a dream
Vervuld van uw zegen ( met samenzang )
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
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15. DANKGEBED

16: COLLECTE: Tijdens de collecte samenzang:
Ere zij aan God, de Vader
ere zij aan God, de Zoon
eer de Heilge Geest, de Trooster
de Drieeenge in zijn troon
Halleluja, halleluja
de Drie-eenge in zijn troon
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Hef je hoofd omhoog,
want de Koning komt.
Buig nu voor Hem en aanbid Hem,
zing "Hosanna voor de Heer.
Vol van heerlijkheid,
is Zijn Majesteit.
Breng nu ere, aan de Here.
Hij, de Koning, komt.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Glorie aan God,
glorie aan God.
Glorie aan God,
glorie aan God.
Lof zij de Heer, hem komt toe alle eer,
Hij is het Lam dat regeert tot in eeuwigheid.
Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht,
wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.
Groot is zijn trouw, eeuwig zijn kroon,
overwinnaar zal hij zijn, over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is.
Hij is de hoogste Heer.
6

Glorie aan God,
glorie aan God.
Glorie aan God,
glorie aan God.
Kondigt het aan door de kracht van zijn naam,
heel de aard’ wordt vervuld van zijn glorie.
Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft,
Hij is verslagen, het Lam troont voor eeuwig.
Jezus is Heer, redder en Heer.
Overwinnaar zal hij zijn, over zonde, dood en pijn,
heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is.
Hij is de hoogste Heer.
Glorie aan God,
glorie aan God.
Glorie aan God,
glorie aan God.

17. KORT SLOTWOORD
18. SLOTZANG: JdH 543: 1 en 4 ( staande )
'k Heb geloofd en daarom zing ik,
daarom zing ik van genâ,
van ontferming en verlossing
door het bloed van Golgotha.
Daarom zing ik U, die stervend
alles, alles hebt volbracht,
Lam Gods, dat de zonde wegneemt,
Lam van God, voor ons geslacht!
Ja, 'k geloof, en daarom zing ik,
daarom zing ik U ter eer,
's werelds Heiland, Hogepriester,
aller heren Opperheer!
Zoon van God en Zoon des mensen,
o, kom spoedig in Uw kracht,
op des hemels wolken weder!
Kom, Heer Jezus, kom! Ik wacht.
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19. SAMENZANG:
Zegen ons Heer, zegen ons Heer
U, die de hemel en aarde gemaakt heeft,
zegen ons Heer.

20 ZEGEN
21 SAMENZANG:
Dank U Heer, dank U Heer
U, die de hemel en aarde gemaakt heeft,
dank U Heer.
Dank U Heer, dank U Heer
U, die de hemel en aarde gemaakt heeft,
dank U Heer.

22 KOORZANG:

Thanks be to God

23 ORGELSPEL TIJDENS HET VERLATEN VAN DE KERK

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

In 2020 zijn er koor- en zangdiensten op:
9 februari
19 april
20 september
8 november
Contactpersonen voor de koor- en zangdiensten: Barbara Kroos, Gerard van Dam,
Vincent van Dam en Piet Lagerwaard.
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