Zangavond
vrijdag 14 november 2014

in de Vredeskerk te Oosterhout

Kinderkoor ‘Klein Vogelijn’ o.l.v. Heleen Aalvanger
Jeugdkoor ‘Kol Sjofar’ o.l.v. Heleen Aalvanger
Orgelbegeleiding door Piet de Vries

Opening en sluiting namens Evangelisatie Oosterhout:
Dhr. J. Schoonderwoerd

Welkomstwoord
Opening met gebed
Samenzang – Psalm 52 vers 7
Mijn God, U zal ik eeuwig loven,
Omdat Gij 't hebt gedaan;
'k Verwacht Uw trouwe hulp van boven;
Uw waarheid zal bestaan;
Uw naam is voor 't oprecht gemoed
Van al Uw gunstvolk goed.
Schriftlezing Lukas 2 : 8 – 10
Overdenking “Gods Heerlijkheid” n.a.v. Lukas 2 : 9
Kinderkoor ‘Klein Vogelijn’
- In het begin was het Woord
- Scheppingslied
- Heerlijk is Uw Naam
Zingen – Vaste Rots van mijn behoud
Vers 1
Vaste rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw,
laat mij rusten in uw schauw,
waar het bloed door u gestort,
mij de bron des levens wordt.

Vers 2
Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer dat ik breng,
niet de tranen die ik pleng,
schoon ik ganse nachten ween,
kunnen redden, Gij alleen.

Vers 3
Zie, ik breng voor mijn behoud
U geen wierook, mirr' of goud;
moede kom ik, arm en naakt,
tot de God, die zalig maakt,
die de arme kleedt en voedt,
die de zondaar leven doet.

Vers 4
Eenmaal als de stonde slaat,
dat dit lichaam sterven gaat,
als mijn ziel uit d' aardse woon
opklimt tot des rechters troon,Rots der eeuwen, in uw schoot
berg mijn ziele voor de dood.

Jeugdkoor ‘Kol Sjofar’
- I sing the mighty power of God
- Hoe groot zijt Gij
- Zie de zon zo hoog daar aan de hemel
Orgel Improvisatie Psalm 108
Aansluitend Samenzang – Psalm 108 : 1, 2 en 7
Vers 1
Mijn hart, o Hemelmajesteit,
Is tot Uw dienst en lof bereid.
'k Zal zingen voor den Opperheer;
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer.
Gij, zachte harp, gij schelle luit,
Waakt op; dat niets uw klanken stuit';
'k Zal in den dageraad ontwaken,
En met gezang mijn God genaken.
Vers 2
Ik zal, o HEER, Uw wonderdaân,
Uw roem den volken doen verstaan;
Want Uwe goedertierenheid
Is tot de heem'len uitgebreid;
Uw waarheid heeft noch paal noch perk,
Maar streeft tot aan het hoogste zwerk.
Verhef U boven 's hemels kringen,
En leer al d' aard' Uw grootheid zingen.

Vers 7
O God, die 's lands benauwdheid ziet,
Red toch Uw volk uit zijn verdriet;
Want 's mensen heil is ijdelheid;
Maar als Gods almacht ons geleidt,
Dan doen w' in Hem de kloekste daân,
Zodat wij duizenden verslaan;
Want allen, die ons wederstreven,
Zal Hij vertreden en doen sneven.
Kinderkoor ‘Klein Vogelijn’ en Jeugdkoor ‘Kol Sjofar’
- Hosanna
- Heer’, onze God, hoe heerlijk is Uw naam
- Ja, God is goed (Psalm 135: 2)
Sluiting met dankgebed
Samenzang – Psalm 118 : 1 en 14
Vers 1
Laat ieder ‘s HEEREN goedheid loven;
Want goed is d’ Oppermajesteit;
Zijn goedheid gaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid.
Laat Isrel nu Gods goedheid loven,
En zeggen: “Roemt Gods majesteit;
Zijn goedheid gaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!”

Vers 14
Gij zijt mijn God, U zal ik loven,
Verhogen Uwe majesteit;
Mijn God, niets gaat Uw roem te boven;
U prijz’ ik tot in eeuwigheid.
Laat ieder ‘s HEEREN goedheid loven,
Want goed is d’ Oppermajesteit;
Zijn goedheid gaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!

Namens Evangelisatie Oosterhout, dank voor uw komst.
Wilt u het werk in Oosterhout financieel steunen? Dan kunt u een bedrag overmaken op
IBAN Rekeningnummer NL88 RABO 01487.11.693 t.n.v. Diaconie HHG Leerbroek.
Zou u zo vriendelijk willen zijn uw programmaboekje mee te nemen?

