
 

Zingen in de Dorpskerk 
2 oktober 2022 18.30 uur

Heel hartelijk welkom in deze muzikale dienst. De 
voorganger is: ds. Zandbergen.  
Orgel: Hugo van der Meij 
Piano: Bertus Buijs 
Zang: René Spaargaren 

Orgelspel  
 
Welkom 
 
Opwekking 167: 1, 2 en 3 
1. Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan 
Want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer 
Samen zingen en getuigen 
samen leven tot Zijn eer 

2. Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is 
En zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis 
Het werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt 
En de Geest doorbreekt de 
grenzen 
Die door mensen zijn gemaakt 
 

3. Prijs de Heer 
de weg is open 
Naar de Vader naar elkaar 
Jezus Christus, Triomfator 
Mijn Verlosser, Middelaar 
Vader met geheven handen 
Breng ik U mijn dank en eer 
T'is Uw Geest die mij doet zeggen 
Jezus Christus is de Heer 

 

 
Stil gebed – Votum – Groet 
 
Inleiding 
  



 

Gezang 293: 1, 2, 3, en 4 
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. 

4. Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 

 
JdH 108: 1, 2 en 3 
1. Leid mij, Heer, o machtig 
Heiland, 
door dit leven aan Uw hand. 
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, 
wees mijn gids in 't barre land. 
Gij, mijn sterkte, Gij, mijn Leider, 
vul mij met Uw Geest steeds meer. 
Vul mij met Uw Geest steeds 
meer. 
 

2. Laat mij zijn een Godsgetuige, 
sprekend van U meer en meer. 
Leid mij steeds door Uwe liefde, 
groeiend naar Uw beeld, o Heer. 
Brood des levens. Brood des 
hemels. 
Voed mij dat ik groei naar U. (bis) 

3. Laat door mij Uw levend water 
vloeien als een klare stroom. 
O, Heer Jezus, 't wordt steeds 
later 
dat Uw Geest over allen koom'. 
Machtig Heiland, mijn Verlosser, 
kom, Heer Jezus, in Uw kracht. 
(bis) 

 

 
  



 

Jezus leeft in mij 
Wat een geschenk is Jezus mijn 
verlosser? 
Het is gena. Wat God uit liefde gaf! 
Hij is mijn vreugd, gerechtigheid 
en vrijheid 
Vrede en hoop en liefde eindeloos 

Refrein: 
Jezus, mijn Heer, U bent mij hoop 
en anker 
En houdt mij heel stevig aan U 
vast. 
Met mijn hart zing ik nu: Prijs Uw 
Naam! Ik hou van U. 
Niet meer ik: Jezus leeft in mij. 
 

De nacht is zwart, maar ik ben niet 
verlaten 
Sta niet alleen, want Hij is aan mijn 
zij 
Ja als ik zwak ben is Hij 
oppermachtig 
Want in mijn nood wordt dan Zijn 
kracht getoond 
 

Refrein 2 
Hij tilt mij op en draagt mij in zijn 
armen 
onder zijn vleugels ben ik nu 
beschermt. 
Met mijn hart zing ik nu: Prijs Uw 
Naam! Ik hou van U. 
Niet meer ik: Jezus leeft in mij 

De dag breekt aan, ontvangen uit 
Zijn handen 
Een nieuwe kans te doen wat 
Jezus deed 
Ik mag Zijn voorbeeld steeds maar 
weer gaan volgen 
Bid om zijn kracht en wijsheid elke 
keer 
 

Refrein 3 
Want in Zijn naam, ontvang ik 
eerste zegen 
Daardoor kan ik tot een zegen zijn 
Met mijn hart zing ik nu: Prijs Uw 
Naam! Ik hou van U. 
Niet meer ik: Jezus leeft in mij. 

Ik mag uitzien naar de komst van 
Jezus 
Verlang ernaar steeds dicht bij 
Hem te zijn 
En tot die dag geeft Hij mij het 
vertrouwen 
Mij vast te houden in Zijn sterke 
hand 
 

Refrein 4 
Ik hou mij vast, aan dat wat Hij 
beloofd heeft 
Hij zei: zie ik maak de dingen 
nieuw 
Met mijn hart zing ik nu: Prijs Uw 
Naam! Ik hou van U. 
Niet meer ik: Jezus leeft in mij. 

Met mijn hart zing ik nu: Prijs Uw 
Naam! Ik hou van U. 
Niet meer ik: Jezus leeft in mij. 
Niet meer ik: Jezus leeft in mij. 
Niet meer ik: Jezus leeft in mij. 

 

 



 

 
Gebed 
 
Opwekking 181 (zingen we 2x) 
Majesteit, 
groot is zijn majesteit. 
Lof zij Jezus en glorie, 
hulde en eer. 
Majesteit, 
God, die de zijne leidt. 
Vanaf Zijn troon vestigt 
Zijn Zoon 
Zijn heerschappij. 

Dus verhoog, 
maak eeuwig groot. 
De naam van Jezus. 
Volk van God, 
kom en breng lof. 
Aan Jezus, de koning. 
Majesteit, 
groot is zijn majesteit. 
Dwars door de dood 
werd Hij verhoogd. 
Jezus regeert! 

 
Samen Geloven 
 
Orgelimprovisatie 
 
Opwekking 767 (zingen we 2x) 
Hoe mooi en hoe heerlijk 
Als wij als familie 
Als broers en als zussen 
Om elkaar geven 
En open en eerlijk 
Met elkaar omgaan 
De vrede bewaren 
En eensgezind leven 

En het mooiste geschenk 
Wordt ons gegeven 
De zegen van God 
Een eindeloos leven 

 
Psalm 149: 1, 2 en 3 
1. Halleluja! laat opgetogen 
een nieuw gezang den Heer 
verhogen. 
laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u 
schiep; 
Israël, dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet. 

2. Laat het een hoge feestdag 
wezen. 
De naam des Heren wordt 
geprezen 
met het aloude lied der vaad'ren. 
De heil'ge reien naad'ren. 
En zo danst in het morgenlicht 
heel Gods volk voor zijn 
aangezicht 
en slaat de harp en roert de trom 
in 's Heren heiligdom. 



 

3. De Heer gedenkt in gunst de 
zijnen. 
Hij kroont de zwakken en de 
kleinen. 
Hij kent de stillen in den lande, 
het heil is nu ophanden. 
Weest verheugd, die den Heer 
verbeidt, 
nu Hij komt en u zelf bevrijdt. 
Prijst dan zijn naam bij dag en 
nacht 
en roemt zijn grote macht. 

 

 
God and God alone: Solo 
God and God alone created all 
these things we call our own 
From the mighty to the small the 
Glory in them all is God’s and 
God’s alone 
 

God en God alleen heeft alle 
dingen geschapen die we onze 
eigen noemen. Van de machtigen 
tot de kleine. De glorie in hen is 
van God en God alleen 

God and God alone is fit to take 
the universe’s throne 
Let everything that lives reserve 
it’s truest praise for God and God 
alone 
 

God en God alleen is geschikt om 
de troon van het universum te 
bestijgen. Laat alles wat leeft zijn 
ware lof behouden voor God en 
God alleen 
 

God and God alone reveals the 
truth of all we call unknown 
and the best and worst of man 
won’t change the Master’s plan it’s 
God’s and God’s alone 
 

God en God alleen openbaart de 
waarheid van alles wat we het 
onbekende noemen. 
en het beste en slechtste van de 
mens zal het plan van de meester 
niet veranderen het is van God en 
God alleen 
 

God and God alone will be the joy 
of our eternal home 
He will be our one desire Our 
hearts will never tire of God’s and 
God’s alone 

God en God alleen zal  de vreugde 
van ons eeuwige thuis zijn. 
Hij zal ons enige verlangen zijn 
onze harten zullen nooit moe 
worden van God en God alleen  

 
  



 

Schriftlezing 1 Petrus 3: 8 - 12 
8 Tot slot, wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als 
broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn. 9  
Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan 
niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent 
u geroepen. 10 Immers: ‘Wie het leven liefheeft en goede jaren wil genie-
ten, laat hij zijn tong behoeden voor het kwaad en zijn lippen voor woorden 
van bedrog, 11laat hij het kwaad mijden en doen wat goed is, 
laat hij naar vrede streven en die najagen. 12Want het oog van de Heer 
rust op de rechtvaardigen en zijn oor luistert naar hun hulpgeroep, 
maar Hij keert zich tegen wie kwaad doen.’ 
 

Opwekking 268 
Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God als 
mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht 
en heeft zijn leven afgelegd. 

Refrein: 
Zie onze God, de Koning-knecht 
Hij heeft zijn leven afgelegd 
Zijn voorbeeld roept 
om te dienen iedere dag 
gedragen door 
zijn liefd'en kracht. 
 

En in de tuin van de pijn 
verkoos Hij als een lam te zijn, 
verscheurd door angst en verdriet 
maar toch zei Hij : Uw wil 
geschied' 
 
Refrein 
 

Zie je de wonden zo diep. 
De hand die aard’en hemel schiep, 
vergaf de hand die Hem sloeg. 
De Man, die onze zonden droeg. 
 
 
Refrein 

Wij willen worden als Hij. 
Elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er ned’rig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn. 
 
Refrein 

 

 
Overdenking 
 
  



 

Opwekking 705 
Aan de maaltijd wordt het stil, 
Als de Meester knielen wil, 
En vol liefde als een knecht 
Elk apart de voeten wast en zegt: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
Dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn, 
Dit is wat de wereld ziet van Mij, 
Als je Mij gaat volgen. 
 

Toon Mijn liefde 
Aan de ander 
Dien de ander 
Zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Heb elkaar lief, 
Wat er ook gebeurt, 
Dien de ander, 
Zo heb Ik ook jou liefgehad. 

In de wereld wordt het stil, 
Als wij doen wat Jezus wil 
En gaan dienen als een knecht, 
Zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
Dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn, 
Dit is wat de wereld ziet van Mij, 
Als je Mij gaat volgen. 

Toon Mijn liefde 
Aan de ander 
Dien de ander 
Zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Heb elkaar lief, 
Wat er ook gebeurt, 
Dien de ander, 
Zo heb Ik ook jou liefgehad. 

 
Opwekking 249 
1. Heer, wat een voorrecht 
Om in liefde te gaan 
Schouder aan schouder 
In Uw wijngaard te staan 
Samen te dienen, te zien wie U 
bent 
Want Uw woord maakt Uw wegen 
bekend 
 

Refrein: 
Samen op weg gaan, dat is ons 
gebed, 
als een volk, dat juist daarvoor 
door U apart is gezet. 
Vol van uw liefde, genade en 
kracht, 
als een lamp, die nog schijnt in de 
nacht. 
 

2. Samen te strijden in woord en in 
werk 
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons 
sterk 
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn 
Als Uw kerk, die waarachtig wil zijn 

Refrein: 
Samen op weg gaan, dat is ons 
gebed, 
als een volk, dat juist daarvoor 
door U apart is gezet. 
Vol van uw liefde, genade en 
kracht, 
als een lamp, die nog schijnt in de 
nacht. 
 

 



 

Dankgebed en voorbede 
 
Collecte 
 

JdH 722: 1,2 en 3 
Kroon Hem met gouden Kroon, het 
Lam op zijne troon  
Hoor, hoe het hemels loflied al 
verwint in heerlijk schoon. 
Ontwaak, mijn ziel en zing van 
Hem, die voor u stierf. En prijs 
Hem in all’ eeuwigheên, die ’t heil 
voor u verwierf. 
 

Kroon Hem, der liefde Heer! 
Aanschouw Hem, hoe Hij leed; 
Zijn wonden tonen ’t gans heelal 
wat Hij voor ’t mensdom deed. De 
eng’len om Gods troon,all’ 
overheid en macht, zij buigen 
dienend zich ter neer voor zulke 
wond’re pracht. 

Kroon Hem, de Vredevorst! 
wiens macht eens heersen zal 
van pool tot pool, van zee tot zee; 
’t klinke over berg en dal. 
Als alles voor Hem buigt 
en vrede heerst alom, 
wordt d’ aarde weer een paradijs. 
Kom, Here Jezus, kom! 

 

 
Zegen 


