
 

Zingen in de Dorpskerk 
1 mei 2022

Heel hartelijk welkom in deze muzikale dienst. De 
voorganger is ds. M. Zandbergen  
Muzikale begeleiding: Interkerkelijk Mannenkoor 
Haarlemmermeer o.l.v. Hans van Noord 

Orgelspel 
 
Welkom 
 
Samenzang Gezang 21: 1, 3, 4 en 7 
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 liefde en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja! Halleluja! 
 

3. Welgelukzalig is ieder te 
noemen, 
die Jakobs God als helper heeft! 
Wat zou hem schade, wie zou hem 
verdoemen, 
die dag aan dag met Christus leeft! 
Wie met de Heer te rade gaat, 
die staat Hij bij met raad en daad. 
Halleluja! Halleluja! 

4. Hij is 't, die hemelen, zeeën en 
aarde, 
die al wat is tot aanzijn riep, 
de enige God die zijn macht 
openbaarde, 
Hem is gehoorzaam wat Hij 
schiep. 
Hij, die het al heeft in zijn hand, 
houd ook ons zwak geloof in 
stand. 
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 Heil'ge Geest! 
Halleluja! Halleluja! 

 
Inleiding n.a.v. Psalm 103: 19-22 
  



 

Koorzang Ambrosiaanse lofzang 
Heer, God U loven wij, Schepper, 
U prijzen wij. Alles wat adem heeft 
zingt U in eeuwigheid. Hoog in Uw 
hemel, Heer, Juichen eng’len U ter 
eer Juub’lend de heem’len door 
Klinkt dan de zaal’gen koor Heilig, 
heilig, heilig is onze God, de Heer 
Zebaoth!  

Hemel en aarde zijn van Uw 
grootheid vol. Hemel en aarde zijn 
van Uw grootheid vol. Halleluja, 
halleluja, halleluja, halleluja. Amen. 
Halleluja, halleluja, halleluja, 
halleluja. Amen. 

 
Koorzang Heer, machtig God ik loof U 
1. Heer, machtig God, ik loof U, 
van Uw grootheid wil ik zingen. Ja 
Uw naam, Uw majesteit, prijs ik 
telkens weer, als mijn ogen zien de 
wond'ren van 't heelal. 

Refrein:  
Als ik tot U spreek, weet ik, dat U 
hoort, want U heeft mij lief, geeft 
mij perspectief. Ik zing mijn leven 
lang: U leeft! Dat is wat 'k geloof. 
 

2. Heer, als 'k aanschouw de 
hemel, zon en maan en de sterren, 
die Uw hand heeft voortgebracht. 
Wat is dan de mens, dat U aan 
hem denkt. Toch ziet U naar mij 
om en hebt mij lief. 

3. U maakt mij bijna goddelijk. ‘k 
Ben gekroond als ‘n koning. Al wat 
leeft, mij toevertrouwd, toont Uw 
heerlijkheid, Uw veelvuldigheid. 
Ja, openbaart Uw macht, Uw 
scheppingskracht. 
 

4. Heer, door Uw Zoon mag 'k 
leven. 'k Mag genieten en U 
danken. 'k Ben gered, nu 
koningskind. Met U op de troon, 
mag ik heerser zijn 
tot alles is volmaakt, geen vijand 
meer, ik triomfeer voor eeuwig 
Heer 

 

 
Samenzang Gezang 444: 1 en 2 
1. Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert Uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 

2. Alles wat U prijzen kan, 
U, de Eeuw’ge, Ongeziene, 
looft uw liefd’ en zingt ervan. 
Alle eng’len, die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe: 
Heilig, heilig, heilig toe! 

 
  



 

Gebed 
 
Samenzang Joh de Heer 306: 1,2 
1. Op bergen en in dalen 
en overal is God! 
Waar wij ook immer dwalen 
of toeven daar is God! 
Waar mijn gedachten zweven 
of stijgen daar is God! 
Omlaag en hoog verheven, 
ja, overal is God! 

2. Zijn trouwe Vaderogen 
zien alles van nabij! 
Wie steunt op zijn vermogen, 
die dekt en Zegent Hij! 
Hij hoort de jonge raven, 
bekleedt met gras het dal, 
heeft voor elk schepsel gaven, 
ja, zorgt voor gans 't heelal! 

 
Koorzang Zie de zon 
Zie de zon, zo hoog daar aan de 
hemel. In ’t prachtig schoon van ’s 
hemels baan. Maan en sterren 
heeft Hij ons gegeven. Laat 
daarom horen een loflied op Zijn 
Naam. Zing tot eer van God uw 
Schepper. Zing een loflied met hart 
en stem. Blaas bazuinen, sla de 
trommel. Speel een danklied tot 
eer van Hem. 

Zie de schoonheid van Zijn 
wond’re schepping. Een vogel 
zingt haar lied voor Hem. Hoor het 
ruisend lied van ’s Werelds zeeën. 
Alles gemaakt en nog steeds 
bestuurd door Hem. Zing tot eer 
van God uw Schepper. Zing een 
loflied met hart en stem. Blaas 
bazuinen, sla de trommel. Speel 
een danklied tot eer van Hem. 
 

Hij regeert over mens en zee en 
land. Zorgt voor ons, ieder dier of 
bloem of plant. Zing tot eer van 
God uw Schepper. Zing een loflied 
met hart en stem. Blaas bazuinen, 
sla de trommel. Speel een 
danklied tot eer van Hem. Zing 
een loflied tot eer van Hem, tot eer 
van Hem. 

 

 
  



 

Koorzang Wijs mij de weg 
1. Wijs mij de weg, ik wil U volgen, 
U weet wat goed voor mij zal zijn. 
Mijn hoop is op U elke morgen, 
want altijd weet ik U dichtbij. Ik 
weet niet wat de dag zal brengen, 
of waar uw hand mij leiden zal. 
Leer mij uw weg, ga zelf mij voor, 
Heer ik zet mijn treden in uw 
spoor. 

2. Mijn levensweg is in uw handen, 
wie anders kan mijn leidsman zijn? 
Ik zal dan in uw waarheid 
wand’len, ik zal gedurig bij U zijn. 
Want wat de toekomst mij zal 
brengen, ik vrees geen kwaad, Gij 
zijt bij mij. Heer wees mijn gids en 
aan uw hand, volg ik naar het 
onbekende land. 
 

3. Ach Here, maak mij uwe wegen, 
toch door uw woord en Geest 
bekend. En leer mij hoe die zijn 
gelegen, ook waarheen Gij uw 
schreden wendt. Help mij te kiezen 
voor het goede, om zo te leven 
naar uw wil. Wijs mij de weg, 
verlicht mijn pad en leer mij volgen 
stap voor stap. Verlicht mijn pad 
en leer mijn volgen stap voor stap. 

 

 
Korte overdenking bij Psalm 25 
 
Samenzang Gezang 293: 1, 2 en 3 
1. Wat de toekomst brengen 
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 geleid mij als een kind 

 
Gebed 
 



 

Koorzang: U tilt mij op 
 
1. Wanneer ik moe, verward, vol 
vragen. Al tastend ronddool door 
een bange nacht. Dan weet ik: 
eens, eens zal de morgen dagen. 
U tilt mij op en U vernieuwt mijn 
kracht. Heer til mij op, hoog boven 
alle vragen. Heer til mij op en 
neem mij bij de hand. Als ik val, o 
Heer, wil mij dan dragen. Draag 
mij door storm en tegenwind aan 
land 
 

2. Ik weet: al ben ik vleugellam 
geslagen. U bent mijn Licht, mijn 
leven en mijn lied. De Herder die 
zijn bange lam zal dragen. De 
Vader die mij kent en hoort en ziet. 
Heer til mij op, hoog boven alle 
vragen. Heer til mij op en neem mij 
bij de hand. Als ik val, o Heer, wil 
mij dan dragen. Draag mij door 
storm en tegenwind aan land 

3. U tilt mij op, hoog boven alle 
vragen. U tilt mij op en neemt mij 
bij de hand. Als ik val, o Heer, zult 
U mij dragen. U tilt mij op en 
brengt mij weer aan land. (2x) 

 

 
Koorzang: Glorie Halleluja (Refrein met gemeente gezongen) 
1. Ik droom al vele jaren van een 
wereld zonder haat, waar de 
mensen kunnen leven en geen 
armoe meer bestaat. Waar de 
blanken en de zwarten kunnen 
leven met elkaar. Oh, God breng 
ons toch daar. 
 

Refrein:  
Glorie, glorie, halleluja.  
Glorie, glorie, halleluja.  
Glorie, glorie, halleluja.  
Oh, God breng ons toch daar 

2. Zouden wij nog kunnen leven 
zonder oorlog en geweld, zonder 
tanks, zonder geweren, zonder 
nationale held. Zouden wij het 
kunnen laten voor een leven met 
elkaar. Oh, God breng ons toch 
daar. 
 
Refrein 
 

Laten wij als grote mensen toch 
een lichtend voorbeeld zijn. En de 
jeugd een toekomst wensen 
zonder haat, geweld en pijn. Pak 
de handen bij elkander en kijk toch 
eens om je heen. Je bent toch niet 
alleen. 
 
Refrein 2x 

Gedachte bij Psalm 8  



 

Samenzang Opwekking 40 
Zoekt eerst het koninkrijk van God, 
en zijn gerechtigheid. 
En dit allen krijgt u bovendien. 
Hallelu, halleluja. 

Men kan niet leven van brood 
alleen, 
maar van ieder woord 
dat door de Heer gesproken wordt. 
Hallelu, halleluja. 
 

Bidt en u zal gegeven zijn, 
zoekt en gij zult Hem zien. 
Klopt en de deur zal voor u open 
gaan. Hallelu, halleluja. 

Halleluja, halleluja, 
halleluja, hallelu, halleluja. 

 
 
Samenzang Lichtstad met uw paarlen poorten 
1. Lichtstad met uw paarlen 
poorten, 
Wond're stad zo hoog gebouwd 
Nimmer heeft men op deez' aarde, 
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 

Refrein. 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
Luist'ren naar zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen 
tranen 
In het nieuw Jeruzalem. 
 

2. Heilig oord vol licht en glorie 
Waar de boom des levens bloeit 
En de stroom van levend water 
Door de gouden godsstad vloeit. 
Refrein 

3. Schoon tehuis voor moede 
pelgrims 
Komend uit de zandwoestijn, 
Waar zij rusten van hun werken 
Bij de springende fontein. 
Refrein 

4. Wat een vreugde zal dat wezen 
Straks vereend te zijn met Hem 
In die stad met paarlen poorten 
In het nieuw Jeruzalem. 
Refrein 

 

 
Zegen 


