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Zomeravonddienst 14 juli 2019 - 19.00 uur 
Voorganger : Ds. Hans van Ark, missionair predikant van de PKN  
M.m.v.          : Rineke de Wit en Arnold Dekker 
Orgel          : Gerwin van der Plaats  
 
Thema : “Mijn zegen heb je…..” 
 
 
 
 
 
Samenzang voor de dienst: ELB 147: 1, ,3 en 6 (‘Heer ik hoor…’) 
 
1. Heer, ik hoor van rijke zegen, 
die Gij uitstort keer op keer; 
laat ook van die milde regen 
dropp’len vallen op mij neer. 
Ook op mij, ook op mij, 
dropp’len vallen ook op mij.  

3. Heil’ge Geest, wil niet voorbij gaan: 
Gij geeft blinden d’ ogen weer! 
Wil, o wil nu bij mij stilstaan. 
Werk in mij met kracht, o Heer! 
Ook in mij, ook in mij, 
werk ook door uw kracht in mij! 

 
6. Ga mij niet voorbij, o Herder! 
Maak mij gans van zonden vrij. 
Vloeit de stroom van zegen verder, 
zegen and’ren, maar ook mij. 
Ja, ook mij, ja ook mij, 
zegen and’ren, maar ook mij. 
 
Rineke en Arnold: - Adagio ‘Ich steh mit einem Fuss im Grabe’ 
             Bach, J.S. Sinfonia bij cantate 156. (hobo) 
           - Vaders huis - Sela 
 
Welkom en mededelingen 
 
Stil gebed, onze hulp en groet 
 
Samenzang:  
 - Opwekking nr. 40 ‘Zoek eerst het koninkrijk..’ (in canon) 
 
Zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, 
en dit alles krijgt u bovendien. Hallelu, halleluja. 
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Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu, halleluja. 
 
Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord 
dat door de Heer gesproken wordt. Hallelu, halleluja. Refrein: 
  
Bidt en u zal gegeven zijn, zoekt en gij zult het zien, 
klopt en de deur zal voor u opengaan. Hallelu, halleluja. Refrein: 

 
- ‘k Stel mijn vertouwen..’ (in canon) 
  
'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. 
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. 
'k Zie naar Hem op en 'k weet: Hij is mij steeds nabij. 
 

Gebed om verlichting door de Heilige Geest 
 
Rineke en Arnold: Adagio - R. Lovland en Secret Garden (hobo) 
        Psalm 27 van The Psalm Project  
    - Wacht op de Heer 
 
Lezingen uit de Bijbel:  - Genesis 1 vers 26 tot en met 28 
    - Spreuken 10 vers 22 
    - Lucas 24 vers 50 tot en met 53 
 
Samenzang: ELB 390: 1 en 3 ’Maak ons tot een stralend licht’  
 
 Maak ons tot een licht voor de volken, 
 een stralend licht voor de mensen om ons heen, 
 Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. 
 Laat het schijnen door ons heen. 
 
 Maak ons tot een zegen voor de volken, 
 een zegening voor de mensen om ons heen, 
 Tot de wereld weet wie elke schuld vergeeft. 
 Uw genezing door ons heen. 
 
Verkondiging ‘Mijn zegen heb je……’ 
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Samenzang: Opw 710  ‘Zegen ons’ 
 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang. 
Vader, maak mij tot een zegen;  
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen,  
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

 
Rineke en Arnold: - Draag Zijn zegen - Rineke de Wit  
           - U bent heel dichtbij - R. Clatterbuck en  
   M.Ras van Sloot 
 
 
Voorbeden en dankzegging 
 
Collecte 
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Slotlied (staande): Opw. 334 ‘Heer uw licht en uw liefde schijnen’ 
 
Heer Uw licht en Uw liefde schijnen 
waar U bent zal de nacht verdwijnen 
Jezus licht van de wereld vernieuw ons 
levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons 
schijn in mij, schijn door mij 
 
Refrein: Kom Jezus kom, vul dit land met Uw heerlijkheid 
  kom heilge geest stort op ons Uw vuur. 
  Zend Uw rivier laat Uw heil heel de aard vervullen, 
  spreek Heer Uw woord dat het licht overwint.  
 
Heer ik wil komen in Uw nabijheid 
uit de schaduwen in Uw heerlijkheid 
door het bloed mag ik U toebehoren 
leer mij toets mij Uw stem wil ik horen 
schijn in mij, schijn door mij.   Refrein: 
 
Staan wij oog in oog met U Heer 
daalt Uw stralende licht op ons neer 
zichtbaar tastbaar word U in ons leven 
U volmaakt wie volkomen zich geven 
schijn in mij, schijn door mij.   Refrein:  
 
 
ZEGEN 
 Gemeente: NLB 425 ‘Vervuld van Uw zegen’ 
 
 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. 


