Koorzangavond

Hervormde Kerk Hagestein
D.V. zaterdag 12 november 2016
Aanvang 19:30
Collecte voor jaarthema: Cashew, de noot aan de man!
www.woordendaad.nl

Medewerkenden
Koren
Kinderkoor ‘Klein Vogelijn’ uit Leerbroek
o.l.v. Heleen Aalvanger
&
Jongerenkoor ‘Kol Sjofar’ uit Leerbroek
o.l.v. Heleen Aalvanger
Orgel
Piet de Vries
A p p é l w o o r d:
Herman Hendriks
Spreker Woord & Daad

Programma
1. Welkom en opening dhr. D. Baars
Voorzitter Woord & Daad comité Vianen
2. Samenzang Psalm 68 vers 10
Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen;
Die God is onze zaligheid.
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons ’t eeuwig zalig leven;
Hij kan, en wil, en zal in nood,
Zelfs bij het naad’ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.
3. Koorzang: Kinderkoor ‘Klein Vogelijn’
a. Psalm 121
b. Welzalig de man
c. Jezus is de Goede Herder
4. Samenzang Psalm 23 vers 1 en 3
Vers 1
De God des heils wil mij ten Herder wezen;
‘k Heb geen gebrek, ‘k heb geen gevaar te vrezen.
Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden,
Aan ‘d oevers van zeer stille waat’-ren, leiden
Hij sterkt mijn ziel, richt, om Zijn Naam, mijn treden
In ’t effen spoor van Zijn gerechtigheden.
Vers 3
Gij zalft mijn hoofd; Gij doet mijn blijdschap groeien,
En van Uw heil mijn beker doen overvloeien.
Het zalig goed, mij door Uw gunst gegeven,
Verlaat mij niet, maar volgt mij al mijn leven;
Zodat ik in het heilig huis des HEEREN,
Een lange reeks van dagen, blijf verkeren.

5. Koorzang: Jeugdkoor Kol Sjofar
a. Savior, like a Shephed lead us
1 Savior, like a shepherd lead us,
Much we need Thy tender care;
In Thy pleasant pastures feed us,
For our use Thy folds prepare:
Blessèd Jesus, blessèd Jesus,
Thou hast bought us, Thine we are;
Blessèd Jesus, blessèd Jesus,
Thou hast bought us, Thine we are.

1 Verlosser, leidt ons als een Herder,
We hebben Uw tedere zorg nodig;
Voed ons in Uw lieflijke weiden,
Maak van ons gebruik om Uw kudde te bereiden:
Gezegende Jezus, gezegende Jezus,
Gij ons hebt gekocht, we zijn Uwe;
Gezegende Jezus, gezegende Jezus,
Gij ons hebt gekocht, we zijn Uwe;

2 We are Thine, do Thou befriend us,
Be the guardian of our way;
Keep Thy flock, from sin defend us,
Seek us when we go astray:
Blessèd Jesus, blessèd Jesus,
Hear, O hear us when we pray;
Blessèd Jesus, blessèd Jesus,
Hear, O hear us when we pray.
3 Thou hast promised to receive us,
Poor and sinful though we be;
Thou hast mercy to relieve us,
Grace to cleanse, and pow'r to free:
Blessèd Jesus, blessèd Jesus,
Early let us turn to Thee;
Blessèd Jesus, blessèd Jesus,
Early let us turn to Thee.

2 Wij zijn de Uwe, U hebt ons lief,
Wees de Beschermer van onze weg;
Bescherm Uw kudde, bewaar ons voor de zonde,
Zoek ons als we afdwalen:
Gezegende Jezus, gezegende Jezus,
Hoor, o hoor ons als we bidden;
Gezegende Jezus, gezegende Jezus,
Hoor, o hoor ons als we bidden.
3 Gij hebt beloofd om ons te ontvangen,
Hoewel we slecht en zondig zijn;
Gij hebt genade om ons te helpen,
Genade om te reinigen en kracht om te bevrijden:
Gezegende Jezus, gezegende Jezus,
Laat ons vroeg tot U komen;
Gezegende Jezus, gezegende Jezus,
Laat ons vroeg tot U komen.

4 Early let us seek Thy favor,
Early let us do Thy will;
Blessed Lord and only Savior,
With Thy love our bosoms fill:
Blessèd Jesus, blessèd Jesus,
Thou hast loved us, love us still;
Blessèd Jesus, blessèd Jesus,
Thou hast loved us, love us still.

4 Laat ons vroeg Uw gunst zoeken,
Laat ons vroeg Uw wil doen;
Gezegende Heer en enige Redder,
We zijn met Uw liefde vervuld:
Gezegende Jezus, gezegende Jezus,
Gij hebt ons liefgehad, blijf ons liefhebben;
Gezegende Jezus, gezegende Jezus,
Gij hebt ons liefgehad, blijf ons liefhebben.

b. Hoe lieflijk zijn Uw woningen
6. Appélwoord Herman Hendriks
Spreker stichting Woord & Daad
7. Samenzang Psalm 98 vers 1 en 4
Collecte jaarthema Cashew, noot aan de man!

Vers 1
Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE,
Dien groten God, Die wond’ren deed;
Zijn rechterhand, vol sterkt’ en ere,
Zijn heilig’ arm wrocht heil na leed;
Dat heil heeft God nu doen verkonden;
Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid,
Zo vlekkeloos en ongeschonden,
Voor ’t heidendom ten toon gespreid.

‘

Vers 4
Laat al de stromen vrolijk zingen,
De handen klappen naar omhoog;
’t Gebergte, vol van vreugde, springen,
En hupp’len voor des HEEREN oog;
Hij komt, Hij komt, om d’aard’ te richten,
De wereld in gerechtigheid;
Al ’t volk, daar ’t wreed geweld moet zwichten,
Wordt in rechtmatigheid geleid.
8. Koorzang: kinderkoor ‘Klein Vogelijn’
a. Hoe heerlijk is Uw Naam
b. Het blijvend licht
9. Koorzang: Kinderkoor en jeugdkoor
a. God is goed
10. Koorzang: Jeugdkoor ‘Kol Sjofar’
a. Psalm 43
b. God heb ik lief
11. Samenzang Psalm 67 vers 2
De volken zullen U belijden,
O God, U loven altezaâm.
De landen zullen zich verblijden,
En juichen over Uwen naam.
Volken zult Gij rechten,
Hunne zaak beslechten,
In rechtmatigheid;
Volken op deez' aarde,
Die Uw arm vergaarde,
Die Gij veilig leidt.

12. Afsluiting Herman Hendriks
13. Samenzang Psalm 72 vers 11
Zijn naam moet eeuwig’ eer ontvangen;
Men loov’ Hem vroeg en spa;
De wereld hoor’, en volg’ mijn zangen,
Met ‘’Amen, amen’’ na.

In het Kerkelijk Centrum staat het drinken
voor u en voor jou klaar!
Wij zijn nog op zoek naar nieuwe
comitéleden, iets voor u of iets voor jou?
Stuur een mailtje naar: jiskabaars@hotmail.com
voor vrijblijvende informatie over het Woord &
Daad comité uit Vianen!

