Liturgie voor de dienst van zondagavond 7 augustus 2022, Zomerzangavond
Voorganger ds. Arend-Wim Estié, orgel Evert van de Veen,
Muzikale bijdragen: Noortje van Middelkoop

Voor de dienst luisteren wij naar bijdragen van Evert en Noortje
Air (J.S. Bach) & Ere zij aan God de Vader
Woord van welkom
Zingen intochtslied: Psalm 146: 1, 3 (Zing mijn ziel voor God uw HERE)
Stil gebed, votum en groet
Zingen Hemelhoog 399 (Samen in de naam van Jezus) in canon (in twee partijen wisseling halverwege
vers))
Gebed
Muzikaal intermezzo Evert en Noortje: Stil, mijn ziel wees stil
Schriftlezing Psalm 146
Zingen Evangelische Liedbundel 37: 1, 3, 5, 6 (Prijs de HEER met blijde galmen) Wisselzang (v m v m,
laatste regels samen)
Schriftlezing Mattheus 9: 35-10: 1
Zingen Hemelhoog 380 (Jezus vol liefde U wilt ons leiden) 1 x gewoon, canon 3 partijen
Overdenking
Muzikaal intermezzo Evert en Noortje: ‘k Stel mijn vertrouwen
Zingen Hemelhoog 250 (Komt laat ons vrolijk zingen)
Apostolische Geloofsbelijdenis
Zingen Liedboek 146c: 1, 7 (Alles wat adem heeft love de HERE)
Dankgebed
Collecteaankondiging
Zingen slotzang Liedboek 146a: 1, 2 (Laat ons nu vrolijk zingen)
Zegenzang Liedboek 415: 1, 2 (Zegen ons Algoede)
Zegen, afgesloten met Liedboek 415: 3 (Amen, amen, amen)
Muzikale bijdragen Evert en Noortje: God and God alone
Liederen bij de dienst
Hemelhoog 399
1. 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.

2. 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.

3. 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!

Jezus vol liefde, U wilt ons leiden
Wij prijzen U als onze Heer
Kom met Uw kracht o Heer
En vul ons tot Uw eer
Kom tot Uw doel met ieder van ons
Maak ons een volk Heer, heilig en rein
Dat U Heer, volkomen steeds
Toegewijd zal zijn

ELB 37: 1, 3, 5, 6
1.
Prijs de HEER met blijde galmen,
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
’k Zal zo lang ik leef, mijn psalmen
vrolijk wijden aan zijn lof.
’k Zal zo lang ik ’t licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied!
Hem verhogen in mijn lied!

Jezus vol liefde, U wilt ons leiden
Dat U Heer, volkomen steeds toegewijd zal zijn
Kom met Uw kracht o Heer
En vul ons tot Uw eer
Kom tot Uw doel met ieder van ons
Maak ons een volk Heer, heilig en rein
Dat U Heer, volkomen steeds
Toegewijd zal zijn

3.

Maak ons een volk Heer, heilig en rein
Dat U Heer, volkomen steeds
Toegewijd zal zijn

5.

6.

Zalig hij, die in dit leven
Jakobs God ter hulpe heeft;
hij, die door de nood gedreven,
zich tot Hem om troost begeeft;
die zijn hoop in ’t hach’lijkst lot
vestigt op de HEER, zijn God,
vestigt op de HEER, zijn God.
’t Is de HEER, die ’t recht der armen,
der verdrukten gelden doet;
die uit liefderijk erbarmen,
hongerigen mild’lijk voedt;
die gevang’nen vrijheid schenkt,
en aan hun ellende denkt,
en aan hun ellende denkt.
’t Is de HEER, wiens mededogen,
blinden schenkt het lief’lijk licht.
Wie in ’t stof lag neergebogen,
wordt door Hem weer opgericht.
God, die lust in waarheid heeft,
mint hem, die rechtvaardig leeft,
mint hem, die rechtvaardig leeft.

Hemelhoog 380
Jezus vol liefde, U wilt ons leiden
Wij prijzen U als onze Heer
Kom met Uw kracht o Heer
En vul ons tot Uw eer
Kom tot Uw doel met ieder van ons
Maak ons een volk Heer, heilig en rein
Dat U Heer, volkomen steeds
Toegewijd zal zijn

Hemelhoog 250
1. Komt, laat ons vrolijk zingen,
tot God die alles schiep,
die bloemen, vissen, vogels,
uit niets tot leven riep.
Met nevels als een sluier,
de groene aarde tooit,
zijn dauw als vreugdeparels,
over de velden strooit.
2. Die heuvels schiep en dalen,
waar Hij de aard' betrad;
die zon en maan en sterren,
tot licht gaf op ons pad.
Loof Hem die ook de mensen,
tot vreugd geschapen heeft
en die ons onze schulden,
om Jezus' wil vergeeft.
3. O God die ons in Christus,
een machtig Vader zijt,
verlos ons van het kwade,
nu en in eeuwigheid.
Leer ons als kind'ren leven
en spelen in uw hof
en met de eng'len zingen,
uw glorie en uw lof.

