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MIDDAGPROGRAMMA/ORDE VAN DIENST 

Orgel/pianospel 
 
Openingsgebed 
 
Samenzang: ‘Heilig, heilig, heilig’ – ‘Lied 985 
 
Korte impressie startzondag 2021 
 
Oefenlied 1: ‘God zal met je meegaan’  

God zal met je meegaan 
als licht in je ogen 
als lamp voor je voet 
als hand op je hoofd 
en arm om je schouder; 
als baken bij ontij en verte die wenkt 
als groet op je lippen en hoop in je hart 
als stem die je uitdaagt 
en woord dat je voorgaat. 
 

Henk Okma (and friends): ‘Een lied van hoop’ (mel. Oh Danny Boy) 

(solo stem 1) 
O Heer  bedankt, voor deze mooie zomer, 
Hoe bloeit Uw schepping , elke morgen weer 
Voor jonge harten, die van toekomst dromen 
Kind’ren die spelen, alles tot Uw eer !        
 
Maar als ik zie, hoe snel het zicht verandert 
Wat gist+’ren groen was, kleurt vandaag bloedrood, 
Wij, moe gebeukt  door beelden en berichten 
Van rampen, ziekte, onrecht, mens in nood… 
 
Dan huilt mijn hart, om iemand die mij lief is 
Om levens die te vroeg zijn stopgezet 
Wanneer o Heer, zegt U dat het genoeg is 
Duurt het nog lang, hoe lang ? Tot U de toekomst redt ? 
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(solo stem 2) 
Oh mensenkind, sta óp - Mijn kracht is bij je 
Kom, wees niet bang, ik heb voor jou betaald 
Jouw leven is me lief ook voor jou gaf ik ‘t Mijne 
Het graf is leeg, de zege is behaald ! 
 
(Duet stem 1 en 2, deels tweestemmig) 
Hand in hand strijden wij met Hem  verder 
Tégen dat onrecht, vóór die mens in nood 
Hij noemt ons vrienden, Hij is onze Herder  
Hij is ons levénd water, ons genádebrood ! 
 
Doet Hij ons hart, van liefde overstromen !? 
Geven wij licht, waar dat werd uitgedoofd !? 
Een lied van  hoop, van nieuwe  toekomst dromen  
Die eeuwig duren zal, voor wie in Hem gelooft ! 
 
Finale : Vraag en antwoord op muziek  
(stem 1)”Komt Hij dan terug ?” (stem 2) ”Ja, Hij komt terug !” (+ 
andersom!)    
SAMEN (langzaam): Dan komt Hij terug, want dat heeft Hij ons 
zélf beloofd ! 

 

Het interview… een review  
N.a.v. een idee om maandelijks op een zondagavond in de kerkzaal 
een dieptegesprek te houden met een gast over geloof, werk en leven. 
 
Oefenlied 2: ‘Ik danste die morgen toen de schepping begon’  
  - Lied 839 
 
Enige woorden n.a.v. dit lied… 
 
Oefenlied 3:  ‘Onze Vader…’  -  Lied 1006 
 
Dankgebed en voorbeden 
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Wegzending en zegen 
 
Zegenlied: ‘God zal met je meegaan…’ 

God zal met je meegaan 
als licht in je ogen 
als lamp voor je voet 
als hand op je hoofd 
en arm om je schouder; 
als baken bij ontij en verte die wenkt 
als groet op je lippen en hoop in je hart 
als stem die je uitdaagt 
en woord dat je voorgaat. 

 


