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Zondagavondzangdienst 17 maart 2019 – 19.00 uur                                                                                  
Thema:  Zingend geloven(?) 

Orgelspel 

Welkom en mededelingen 

Samenzang (staande): Psalm 103c vers 1 en 3 

Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet 

Samenzang: Psalm 117d (‘Laudates omnes gentes’) 3 maal 

we gaan zitten 

Inleiding: Waarom is zingen zo belangrijk? (Gerda Kroon) 

Samenzang: Psalm 68 vers 7 

Inleiding: Eén van mijn favoriete liederen (ds. Kuipers) 

Samenzang: ‘O waar wil je heengaan?’ (Hemelhoog 311) 

O waar wil je heen gaan? En kan ik je volgen?   
En hoe overleef je? Hoe kom je ooit aan?   
Je hebt geen bepakking, geen tent en geen kleding,   
geen eten, geen drinken, hoe kun je bestaan?  

 
O waar wil je heen gaan? En kan ik je volgen?    
En waarom zoek jij steeds een ander gehoor?    
Je twist met de machten. Je eet met verachten.    
Je loopt met de lamme. Zo ga je maar door.  

 
 O waar wil je heen gaan? En kan ik je volgen?    
 En wat is de missie waar jij je voor geeft?   
 En wat inspireert je? Wat drijft je, wat sterkt je?    
 En wat is de droom toch die jouw liefde heeft?  
 
 Ik ga waar Ik gaan kan en zoek reisgenoten.    
 Maar stel me geen vragen naar heg of naar steg,    
 naar leeftocht of reisdoel of wie ons wil volgen.  
  Maar voeg je toch bij me: Ik leer je mijn weg. 

 



2 
 

Gebed om Gods nabijheid 

Samenzang: ‘Verberg mij nu’/ ‘Stil’ (Lied 940 / Opw. 695) 

Gedicht: ‘Ik ben niet geroepen’ (Alfred Bronswijk) 

Ik ben niet geroepen 
om grootse en meeslepende 
daden te verrichten, 
noch om opzien te baren 
of de wereld te verbazen. 
 
Ik ben niet geroepen, 
om te stralen als held of ster 
boven ieder uit te steken, 
noch om perfect te worden. 
of bijna goddelijk te zijn. 
 
Ik ben wel geroepen 
vanuit eenvoud te leven, en 
met inzet van héél mijn persoon 
het kleine en het gewone 
te doen op grootse wijze. 
 
God, wat hebben wij U nodig. 
 
We hebben iemand nodig, 
die onze gewonde wereld 
de helpende hand biedt. 
Die sterk en zwak 
hoog en laag 
arm en rijk, 
verzoenend tot eenheid brengt. 
 
Iemand die niet splijt en onderscheidt 
naar geboorte of kleur, 
maar een dam opwerpt tegen de macht 
en de kleinen beschermt. 
Zodat de rivier van het recht 
in haar loop wordt hersteld. 
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Iemand die woorden spreekt 
van zegen en vrede. 
Die onwaarachtigheid 
bij name noemt. 
Aan wie mensen kunnen afzien 
hoe mensen moeten zijn. 
 
Iemand die ook mij ziet zitten. 
Die mij aanvaardt en stimuleert. 
Die mij bevrijdt van zorg en angsten. 
Die mijn tranen kent en mijn lachen deelt. 
Die mij steunt waar ik moet kiezen en beslissen. 
Die een weggenoot is op al mijn wegen. 
 
God, wat hebben wij U nodig! 
 

Samenzang: Lied 263 

Samenzang: ‘Heer, U doorgrondt en kent mij’  
       (Psalm 139b/ Opw. 518) 

Dankgebed en voorbeden (met gezongen ‘Onze Vader’ Lied 371) 

Inzameling der gaven 

Uittochtslied (staande): Lied 416 
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Het opwekkingslied 518  vind ik mooi en spreekt mij  enorm aan om die 
te zingen op 17 maart. De motivatie achter dit lied is dat het mij kracht 
geeft. Dat wat er ook gebeurd , Hij er is voor mij. 
Hoe moeilijk ik dat soms ook vind. 
 

Stil (Opwekking 695) 

Ondanks alle stormen die hebben gewoed en ondanks dat ik 
momenteel een wilde oceaan probeer door te zwemmen weet ik dat 
God altijd sterker is dan wie of wat ook en vertrouw ik erop dat Hij me 
nooit loslaat en uiteindelijk aan de veilige kant brengt. Dit lied maakt 
dat zo duidelijk. 

 
Beste Gerda,  
Je vroeg om geloofsliederen, liefst met motivatie. Een prachtig lied, 
juist op de avond, vind ik Lied 263 uit het nieuwe liedboek. Wees Gij 
mijn toevlucht de komende nacht. Juist in deze tijd,waarin zoveel op je 
afkomt aan gebeurtenissen in de wereld in het groot, maar ook in het 
persoon lijke vlak, in het klein, kun je nergens beter je toevlucht zoeken 
dan bij je Hemelse Vader! Hij weet wat je benauwt en verwart! 

Mijn keuzelied: Liedboek 416 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’. 
  
Toelichting:   
Ik ervaar niet elke dag Zijn aanwezigheid.  
Twijfel, boosheid, teleurstelling, zijn mij  niet vreemd.   
Ik ga niet elke dag met God, maar Hij gaat wel elke dag met mij.  
Er komt altijd  weer licht. Al duurt het soms langer dan ik zou willen.  
 
Een voorbeeld: 
Een heftig, vervelende dag, verdrietige gesprekken. Even voor ik naar 
huis ga, is er een vrouw die bij me binnenloopt: “Dank je wel dat je er 
voor mij was vandaag”.  De dag krijgt plots een andere kleur.   
God kijkt even om het hoekje naar mij.  
Hij tilt mij boven mijn vervelende gevoel uit.  
Zo wil Hij steeds omzien naar jou, naar mij, naar ons allen.  
Hij  wil ons voor elkaar gebruiken.  
Ga met God en Hij zal met jou gaan.  
 


