
 

Zingen in de Dorpskerk 
5 maart 2023

Heel hartelijk welkom in deze muzikale dienst. De 
voorganger is ds. G.J. de Ruiter  
Muzikale begeleiding: Interkerkelijk Mannenkoor 
Haarlemmermeer o.l.v. Hans van Noord (tevens organist) 

Orgelspel 
 
Welkom 
 
Koorzang Daar is een helper 
Daar is een Helper groot van 
kracht, steeds bereid. 
Hij hoort als vriend naar elke 
klacht, steeds bereid. 
Is ook uw weg soms steil en ruw, 
roep Hem te hulp, Hij zoekt naar u. 
Hij was voorheen, ook is Hij nu: 
steeds bereid 
Hij kent de noden van uw hart, 
Jezus leeft! 
Hij weet uw wensen, deelt uw 
smart, Jezus leeft! 
 

Werp al uw zorgen op Hem vrij, 
hoor naar de stem die nodigt blij: 
“Komt gij vermoeiden, komt tot 
Mij!” Jezus leeft  
In alle zult Gij, Jezus mijn, met mij 
zijn. 
Gij zult in d’allergrootste pijn met 
mij zijn. 
Ik wil U volgen waar Gij leidt, 
daar Gij die de liefde zelve zijt. 
Gij zult tot in der eeuwigheid met 
mij zijn 

 
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 

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. 

 
Gebed 
 
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! 

 
 
  



 

Samenzang Jdh 92 
Machtig God, sterke Rots, 
U alleen bent waardig. 
Aard' en hemel prijzen U, 
glorie voor Uw naam. 
 

Prijst de Vader, prijst de Zoon, 
prijst de Geest die in ons woont, 
prijst de Koning der heerlijkheid, 
prijst Hem tot in eeuwigheid. 

Lam van God, hoogste Heer, 
heilig en rechtvaardig, 
stralend licht, morgenster, 
niemand is als U. 

Prijst de Vader, prijst de Zoon, 
prijst de Geest die in ons woont, 
prijst de Koning der heerlijkheid, 
prijst Hem tot in eeuwigheid. 

 
Korte meditatie over lofprijzing 
 
Koorzang Op U alleen 
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, 
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij. 
Door golven heen, door storm en 
nacht 
leidt mij uw hand. U blijft nabij. 
Uw vrede diep, uw liefde groot 
verjaagt mijn angst, verdrijft de 
dood. 
Mijn vaste rots, mijn fundament, 
U bent de grond waarop ik sta. 
 

U werd een mens, U daalde neer  
in onze pijn en schuld en strijd.  
U droeg de last, verrezen Heer  
die ons van elke vloek bevrijdt:  
U sloeg de zonden aan het kruis  
en brengt ons bij de Vader thuis;  
want door uw bloed, uw 
levenskracht  
komen wij vrij voor God te staan. 

Van eerste kreet tot laatste zucht  
leef ik in U, en U in mij.  
Geen boze macht, geen kwaad 
gerucht,  
niets is er dat mij van U scheidt.  
Want U regeert, U overwint,  
U neemt mij aan. Ik ben Gods 
kind.  
Totdat U komt, mij roept voorgoed,  
bent U het doel van mijn bestaan.         

 

 
  



 

Koorzang Halleluja 
1) Wanneer het leven moeilijk is 
door pijn, verdriet, of groot gemis. 
En twijfel iedere dag je om het hart 
slaat. 
Hoor dan naar wat de Vader zegt 
als je alles in Zijn handen legt 
En in ’t gebed eerbiedig naar Hem 
toe gaat. 
Refrein: 
Halleluja, Halleluja, 
Halleluja, Halleluja. 
 

2) Want er is een lied dat nooit 
verdwijnt, 
dat sterker groeit tot de Heer 
verschijnt 
en in dat lied klinkt altijd Halleluja. 
Dat lied gaat door en het eindigt 
niet. 
Het groeit door vreugde en verdriet 
want Hij hoort juist ons gebroken 
Halleluja. 

3) Dit lied gaat door, recht uit het 
hart. 
Soms klinkt het zacht, maar soms 
ook hard. 
Maar altijd klinkt daar weer het 
Halleluja. 
Soms duizend stemmen in één 
koor, 
als één stem zwijgt, gaat de ander 
door 
en ieder die Hem kent zingt 
Halleluja. 
 

Dit lied zal door de wereld gaan 
tot w’ aan de glazen zee eens 
staan. 
Ons loflied voor Hem zingen, 
Halleluja. 
Het lied van Mozes, van het Lam, 
Die onze zonden op Zich nam. 
. 

En als het leven moeilijk is 
geeft Hij ons dat wat nodig is. 
Dus ook in ons verdriet toch, 
Halleluja. 
Zing in geloof dan maar dit lied. 
De Heer is trouw en Hij wankelt 
niet. 
En fluister dan maar zachtjes, 
Halleluja 

 

 
  



 

Samenzang Gezang 109: 1, 4, 5 en 6 
1. Hoor een heilig koor van 
stemmen, staande aan de glazen 
zee, halleluja, halleluja, God zij 
glorie, zingen zijn. Menigten die 
geen kan tellen, als de sterren in 
hun glans, psalmen zingend, 
palmen dragend, in de hemel is 
een dans. 
 

4. Ja, zij hebben overwonnen met 
uw kruis als hun banier, volgend U 
in uw verzoening, door de diepe 
doodsrivier. Met uw lijden 
medelijdend, medestervend in uw 
dood, vonden zij het eeuwig leven 
en hun loon bij U is groot. 

5. Nu omstraalt hen licht des 
hemels 
en de levensbron ontspringt 
waar zij juichen U ter ere 
waar hun koor uw glorie zingt. 
Vrede is hun deel voor immer, 
liefde is hun eeuwig recht, 
alle waarheid zal het winnen 
en het blinkt van uw gezicht. 

6. God uit God, eerste geboren, 
licht uit licht, o zonneschijn, 
in wiens lichaam uitverkoren 
heiligen slechts heilig zijn, 
schenk ons leven uit uw bronnen, 
door uw adem aangeraakt 
zingen wij tot Vader, Zoon en 
Heilige Geest die levend maakt. 

 
Korte overdenking bij Openbaring 15: 1 – 4 
 
De zeven offerschalen 
151Ik zag in de hemel opnieuw een indrukwekkend, wonderbaarlijk teken: 
het waren zeven engelen met de zeven laatste plagen, waarmee aan 
Gods woede een einde komt. 2 Toen zag ik iets als een zee van glas, 
vermengd met vuur. Op de glazen zee stonden zij die het beest, zijn beeld 
en het getal van zijn naam hadden overwonnen. Ze hadden lieren om 
daarop te spelen voor God. 3 Ze zongen het lied van Gods dienaar Mozes 
en het lied van het lam:‘ Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heer, 
onze God, Almachtige, rechtvaardig en betrouwbaar is uw bestuur, vorst 
van de volken. 4 Wie zou U, Heer, niet vereren, uw naam niet prijzen? 
Want U alleen bent heilig. 
Alle volken zullen komen en zich voor U neerwerpen, 
want uw rechtvaardige daden zijn geopenbaard.’ 
 
Koorzang: Stil 
Verberg mij  nu, 
onder Uw vleugels Heer. 
Houd mij vast, 
in Uw sterke hand. 
 
 

Als de oceaan haar krachten toont, 
zweef ik met U hoog boven de 
storm. 
Vader, U bent sterker dan de 
vloed, 
dan word ik stil, U bent mijn God. 



 

Vind rust mijn ziel,  
in God alleen. 
Ken Zijn kracht,  
vertrouw Hem en wees stil. 
 
 

Als de oceaan haar krachten toont, 
zweef ik met U hoog boven de 
storm. 
Vader, U bent sterker dan de 
vloed, 
dan word ik stil, U bent mijn God 
 

Koorzang: Nobody knows the trouble I've seen 
Refrain: 
Nobody knows the trouble I’ve 
seen 
Nobody knows but Jesus. 
Nobody knows the trouble I’ve 
seen 
Glory, Hallelujah 
 

1) Sometimes I’m up, sometimes 
I’m down. 
Oh yes Lord. 
Sometimes I’m almost to the 
ground. 
Oh yes Lord 
 
 

Refrain: 
Nobody knows the trouble I’ve 
seen 
Nobody knows but Jesus. 
Nobody knows the trouble I’ve 
seen 
Glory, Hallelujah 
 

2) Al’though You see me going 
long. 
Oh yes Lord. 
I have my troubles here below 
Oh, yes Lord   
Refrain      

Koor- samenzang: Glorie Halleluja (Refrein + Couplet 2 en 3 met ge-
meente 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 

3. 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 



 

 
Gebed 
 
Collecte 
 
Samezang JdH 104 
1. Geprezen zij de Heer die  
eeuwig leeft. 
Die vol ontferming ieder troost 
en alle schuld vergeeft. 
Die al het aards gebeuren 
vast in handen heeft. 
nam. 
 

Refrein 
Hem zij de glorie, 
want Hij die overwon, 
zal nooit verlaten wat Zijn hand  
begon. 
Halleluja, geprezen zij het Lam, 
dat de schuld der wereld op Zich 

2. Verdreven is de schaduw van 
de nacht. 
En wie Hem wil aanvaarden, 
wordt eens veilig thuisgebracht. 
Voor hem geldt ook dit wonder: 
alles is volbracht. 
Refrein 
 

3. Hij doet ons dankbaar  
schouwen in het licht dat uitstraalt 
van het kruis, dat eens voor ons 
werd opgericht. En voor ons oog 
verrijst een heerlijk vergezicht. 
 
Refrein 

Zegen 
 
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 

 



 

 


