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  LIEDERENBLAD 
Zangdienst  zondagavond 7 november 
m.m.v. Kees Ploeger (piano),  
Tom Hesseling (orgel),  
Annemieke Klaassen (hoorn) en  
Jacqueline Hüther (trompet 
Solozang door Jan Bakker en Jan-Wim van Oost 
van het Urker Mannenkoor. 
 
Solozang door : Jan Bakker en Jan-Wim Oost 
Heer ik kom tot U 
 
Samenzang : Ik wil zingen van mijn Heiland 
1. Ik wil zingen van mijn Heiland, 
van zijn liefde, wondergroot, 
die Zichzelve gaf aan ‘t kruishout 
en mij redde van de dood. 
 
Refrein: 
Zing, o zing van mijn Verlosser, 
met zijn bloed kocht Hij ook mij. 
Aan het kruis schonk Hij genade, 
droeg mijn schuld en ik was vrij. 
 
2. ‘k Wil het wonder gaan verhalen, 
hoe Hij op Zich nam mijn straf. 
Hoe in liefde en genade, 
Hij ‘t rantsoen gewillig gaf. 
 
Refrein: 
 
4. Ik wil zingen van mijn Heiland, 
hoe Hij smarten leed en pijn, 
om mij ‘t leven weer te geven, 
eeuwig eens bij Hem te zijn. 
 
Refrein: 
 
Welkom en gebed 
 
Samenzang: Joh. De Heer 912  
Van U wil ik zingen, 
wie d’ eng’len omringen, 
al juichend getuigend, 
Uw goedheid, o Heer. 
'k Wil loven en danken, 
met woorden en klanken 
en prijzen Uw goedheid 
en liefde steeds meer. 
 
Mag hier dan mijn zingen, 
Uw heem’len doordringen 
en juub’lend zich mengen, 
met hemelse toon, 
tot ‘k eenmaal hierboven, 
U eeuwig mag loven, 

als ‘k juichend zal staan, 
bij Uw stralende troon. 

 
 Joh. De Heer 542 :1,2 en 4 

Daar is kracht in het bloed, 
daar is kracht in het bloed, 
daar is kracht in het bloed, 
in het bloed. 
 
1.Wilt u van zonde en schuld zijn verlost, 
daar is kracht in het bloed,  
daar is kracht in het bloed. 
Weet dat uw redding zo veel heeft gekost, 
daar is kracht in het bloed van het Lam. 

 
Refrein: 
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht, 
in het bloed van het Lam. 
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht, 
in het dierbaar bloed van het Lam. 

 
2.Satan gaat rond als een briesende leeuw, 
daar is kracht in het bloed,  
daar is kracht in het bloed. 
Wilt u verlost zijn en witter dan sneeuw, 
daar is kracht in het bloed van het Lam. 

 
Refrein: 

 
4.Komt dan tot Jezus, Hij stierf ook voor u, 
daar is kracht in het bloed,  
daar is kracht in het bloed. 
Hoort naar Zijn woord en gelooft in Hem nu, 
daar is kracht in het bloed van het Lam.  

 
Refrein: 

 
 Joh. De Heer 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, 
voed mij dat ik groei naar U. 
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  LIEDERENBLAD 
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, 
kom, Heer Jezus, in uw kracht. 
 
Korte toelichting kerkelijk jaar 
 
Samenzang: Joh. De Heer 769 :1,2 en 3  
1. Vol verwachting blijf ik uitzien, tot die dag eens 
dagen zal. 
Dat de Heiland op de wolken, weerkomt met 
bazuingeschal. 
Welk een vreugde zal het wezen. Als mijn oog 
Hem schouwen mag, 
en mijn oor Zijn stem zal horen, op die grote, blije 
dag! 
 
Refrein 
Welk een uitzicht, Bruidsgemeente! Eeuwig Hem 
ten eigendom. 
Maranatha blijv' ons wachtwoord, amen, ja Heer 
Jezus, kom! 
 
2. Al de teek'nen onzer dagen zeggen mij: de 
komst genaakt 
van de Bruigom, die Zijn liefste tot Zich roept en 
haar volmaakt. 
O, hoe blijde zal ik wezen, op te trekken met die 
stoet, 
juichend, met ontelb're zaal'gen onze Bruigom 
tegemoet! 
 
3. O, soms voel 'k een sterk verlangen, heimwee 
in mijn hart ontstaan; 
'k vraag mij af dan, dierb're Heiland zijt Gij reeds 
op weg gegaan? 
Neen, het zal niet lang meer duren: Hij verlangt 
nog meer dan wij. 
Maranatha! Blijve 't wachtwoord voor een elk, 
maar ook voor mij. 
 
Joh. De Heer  210  :1 en 2 
1.Kom tot uw Heiland, toef langer niet  
kom nu tot Hem, die redding u biedt  
die ook voor u de hemel verliet 
hoor naar Zijn roepstem, kom  
 
refrein: 
Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon 
van de zaal’gen juichend bij Gods Zoon  
als zij vergaad’ren rond om de troon 
daar waar de eng’len staan  

 
2.Laat kind’ren komen zo klonk Zijn stem  
spring op van vreugd, verblijd u in Hem,  
o, luister naar die lief’lijke stem,  
toef langer niet, maar kom!  
refrein: 2x 

 
 Jan Wim Oost en Jan Bakker 

Met het lied Toekomst vol hoop 

 
Bijbellezing: Lukas 1 :26 -37  

 
 Centrale tekst:  
 Mij geschiede naar Uw Woord 
 

Overdenking  
 
Samenzang: Joh.de Heer 33 :1 en 2   
1.Daar ruist langs de wolken een lief’lijke 
naam, 
die hemel en aarde verenigt tezaam. 
Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart. 
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. 
Kent gij, kent gij, die naam nog niet? 
Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en 
mijn lied. 

 
2.Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook 
waard, 
want Hij kwam om zalig te maken op aard; 
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen 
stierf, 
genade bij God door Zijn zoenbloed 
verwierf. 
Kent gij, kent gij, die Jezus niet? 
Die om ons te redden de hemel verliet? 

 
Joh. De Heer 490 :1 en 2 

 1.Als 't bazuingeschal des Heren klinkt  
en Jezus' komst is daar, 
als de stem van de Archangel klinkt in ’t 
rond, 
en de lucht vervuld is met 't gezang der 
heil'ge eng'lenschaar, 
siddert gans de schepping in die heil'ge 
stond. 

 
Als 't bazuingeschal des Heren, 
als 't bazuingeschal des Heren, 
als 't bazuingeschal des Heren, 
wordt gehoord, zijt gij dan voor zijn komst 
bereid. 
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2.Als 't bazuingeschal des Heren al zijn kind'ren 
op deez' aard, 
die nog leven, in een punt des tijds omkleedt. 
En Hij allen die in Christus zijn, voor eeuwig thuis 
vergaart, 
broeder, zuster, zijn wij voor die stond gereed? 
 
Als 't bazuingeschal des Heren, 
als 't bazuingeschal des Heren, 
als 't bazuingeschal des Heren, 
wordt gehoord, zijt gij dan voor zijn komst bereid. 
 
Gebed 
 
Solozang: door Jan-Wim Oost en Jan Bakker 
Als het leven soms pijn doet 
 
Samenzang: Joh. De Heer 5 :1,2 en 3  
1.Al de weg leidt mij mijn Heiland 
wat verlangt mijn ziel dan meer 
Waarom zou ik aan Hem twijfelen 
die mij voorgaat keer op keer 
Zoete troost en zaal'ge vrede  
heb ik steeds op Zijn bevel 
'k Weet wat hier mij overkome 
Hij maakt alle dingen wel 
'k Weet wat hier mij overkome 
Hij maakt alle dingen wel  
 
2.Al de weg leidt mij mijn Heiland  
Troost geeft Hij tot in de dood 
Als ik zwak ben in beproeving 
Sterkt Hij mij met 't Hemels brood 
Telkens als ik dreig te vallen  
en mijn ziel naar drinken smacht  
Geeft Hij mij het levend water 
En vernieuwt mijn levenskracht 
Geeft Hij mij het levend water 
En vernieuwt mijn levenskracht 
 
3.Al de weg leidt mij mijn Heiland  
door al 't aardse stormgebruis 
en volkomen vreugde wacht mij 
in het zalig Vaderhuis 
Als 'k mijn kroon, die Hij zal geven 
aan Zijn voeten nederleg 
zal mijn lied voor eeuwig wezen 
"Jezus leidde mij de weg" 
zal mijn lied voor eeuwig wezen 
"Jezus leidde mij de weg" 
 
Joh. De Heer 132 :1,3 en 5  
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. 

 
5.Liefde Gods zo rein en krachtig, 
bloed van Jezus, rijk en vrij. 
Gods genade, sterk en machtig, 
o verheerlijk U in mij. 
Ook in mij, ook in mij, 
o verheerlijk U in mij. 

 
 Dankwoord en zegenwens 
 

Slotlied: Joh. De heer 154 :1 en 2 
1.Stilte over alle landen 
in deze nacht. 
Vouwen wij tezaam de handen  
voor deze nacht. 
Welke zonden wij bedreven,  
wil ze, Here, ons vergeven.  
God wil goede rust ons geven  
in deze nacht. 

 
2.Stilte over alle landen 
in deze nacht. 
Vouwen wij tezaam de handen  
voor deze nacht. 
God zal voor ons allen zorgen  
tot het dagen van de morgen.  
Veilig en bij Hem geborgen  
zijn wij vannacht. 

 
Collecten: 
1e Najaarszendingscollecte GZB 
2e Ondersteuning Ouderenpastoraat 

  


