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Zomeravonddienst 25 augustus 2019 – 19.00 uur 
Voorganger: Dhr. G.J.Lipke uit Elburg 
Muzikale medewerking: Hans Dijkgraaf en Erica Vogel  
Organist: Dub de Vries. 
 

Samenzang voor de dienst: 
 
ELB. 374: 1, 2 en 3 (O Heer, mijn God) 
 
1. O Heer, mijn God, wanneer ik in verwond’ring 
de wereld zie die U hebt voortgebracht. 
het sterrenlicht, het rollen van de donder, 
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht. 
 
Refrein: Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: 
  Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij. 
  Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: 
  Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 
 
2. Als ik bedenk dat Jezus zonder klagen 
tot in de dood gegaan is als een am, 
sta ik verbaasd dat Hij mijn schuld wou dragen 
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.  Refrein: 
 
3. Als Christus komt met majesteit en luister, 
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn. 
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen, 
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij.  Refrein: 
 
ELB. 209: 1, 2 en 3 (Kom in mijn hart) 
 
1.Kom in mijn hart, kom in mijn hart, 
o kom in mijn hart, Heer Jezus. 
Breng keer op keer Uw ware leer 
opnieuw in mijn hart, Heer Jezus. 

 
2. Blijf in mijn hart, blijf in mijn hart, 
o, blijf in mijn hart, Heer Jezus. 
Blijf op mijn vraag vanaf vandaag 
voorgoed in mijn hart, Heer Jezus. 

 
3. Leef in mijn hart, leef in mijn hart, 
  o, leef in mijn hart, Heer Jezus. 
  'k Ben dan Uw kind dat U bemint 
  vanuit mijn hart, Heer Jezus. 
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Hans en Erica: ‘In Christ alone’ 
 
Welkom en mededelingen 
 
Intochtslied (staande): Lied 146C : 1 en 7 (Alles wat adem heeft) 
 
1. Alles wat adem heeft love de Here, 
zinge de lof van Isrels God! 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
roem ik zijn liefd' en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja! Halleluja! 
 
7. Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen 
Hem die zo grote dingen doet. 
Alles wat adem heeft roepe nu amen, 
zinge nu blijde: God is goed! 
Love dan ieder die Hem vreest 
Vader en Zoon en Heilge Geest! 
Halleluja! Halleluja! 
 
Stil gebed, votum en groet   (hierna gaan we zitten) 
 
Samenzang: NLB 885: 1 en 2  (Groot is Uw trouw) 
 
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
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Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 
Erica: ‘Meditation’ 
 
Gebed 
 
Hans  : ‘Als het leven soms pijn doet’ 
Hans en Erica: ‘De nacht vlood heen, t’is helder dag’ 
Erica   : ‘Stay with me till the morning’ (instrumentaal) 
 
Biibellezing: Genesis 12: 1 t/m.7 
                      Hebreeën 1: 8 t/m.10 
 
Samenzang: NLB 913: 1,2 en 3 (Wat de toekomst brengen moge) 
 
1. Wat de toekomst brenge moge, 
Mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig kalme moed! 

2. Heer, ik wil uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister, 
als ik in uw hemel kom! 

 
3. Laat mij niet mijn lot beslissen: zo ik mocht, ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behand'len, dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in uwe handen en geleidt mij als een kind. 
 
Verkondiging: thema: GETIKT OF AANGERAAKT ?? 
 
Korte orgelimprovisatie 
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Erica  : ‘Blijf bij mij Heer’ (instrumentaal) 
Hans en Erica: ‘Zal ik ooit een parel vinden?’ 
Hans  : ‘Wees Gij mijn uitzicht’ 
  
Samenzang: Opwekking 428: 1 t/m.4 (Genade, zo oneindig groot) 
 
1. Genade, zo oneindig groot. 
Dat ik, die 't niet verdien 
het leven vond, want ik was dood 
en blind, maar nu kan 'k zien. 

 
2. Genade die mij heeft geleerd 
te vrezen voor het kwaad. 
Maar ook - als ik mij tot Hem keer 
dat God mij nooit verlaat. 

 
3. Want Jezus droeg mijn zondelast 
en tranen aan het kruis. 
Hij houdt mij door genade vast 
en brengt mij veilig thuis. 

 
4. Als ik daar in zijn heerlijkheid 
mag stralen als de zon, 
dan prijs ik Hem in eeuwigheid) 
dat ik genade vond.                 )2x

 
 
Zingen Geloofsbelijdenis: ‘Aanschouw de Schepper van het heelal’ 
 
1. Aanschouw de Schepper van ’t heelal  
genageld aan het hout 
O, liefde Godd’lijk onbegrensd  
‘t was al voor uw behoud. 
 
Refrein:  Ja ik geloof, ja ik geloof, 
  dat Jezus voor mij stierf. 
  En dat hij aan het smaad’lijk kruis 
  mijn eeuwig heil verwierf. 
 
2. Zie hoe de man van smarten lijdt  
eens willend toch met God, 
Met welk een eindeloos geduld  
verdraagt Hij smaad en spot.  Refrein: 
 
3. Maar dan verwint hij dood  
en graf genade, wondergroot! 
O liefde teer en onbegrensd  
ja sterker dan de dood.  Refrein: 
 
Voorbede en dankzegging 
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Collectes: 1e collecte voor de taakgroep vorming en toerusting 
                   2e collecte voor instandhouding zomeravonddiensten 
 
Slotlied (staande): ELB 132: 1, 2 en 3 (U zij de glorie) 
 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen daald' een engel af, 
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de vitorie, nu en immermeer. 
 
Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heren, blijd'en welgezind 
en zegt telkenkere: "Christus overwint!" 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de vitorie, nu en immermeer. 
 
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft. 
In Zijn Godd'lijk Wezen is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen in leven en dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de vitorie, nu en immermeer. 
 
Zegen: aansluitend gevolgd door NLB 415: 3 
 
Amen, amen, amen, 
dat wij niet beschamen, 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, Uw naam ter eer. 
 
 
 
 
 
Aanstaande woensdagavond is de laatste Kerk-Inn avond van dit 
seizoen. Dat wordt een koor- en samenzangavond, waaraan 
meewerken het Hervormd Kerkkoor uit Kampen o.l.v.Harry Hamer en 
oraganist Jan van der Sluis. U allen bent van harte welkom. 
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