Kol Sjofar zingt…

…in Huis ter Leede
Donderdag 17 november 2016
Aanvang: 19.45 uur
Met medewerking van:
Jeugdkoor ‘Kol Sjofar’ o.l.v. Heleen Aalvanger
Gerrie Müller – Piano
Opening door dhr. A.M. de Rijke

Samenzang – Neem mijn leven
Neem mijn leven, laat het, Heer’,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.
Neem mijn stem, opdat mijn lied,
U, mijn Koning, hulde bied'.
Maak, o Heer’, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.
Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot Uwe troon,
dat, o Heer’, Uw Geest er woon'.
Neem ook mijne liefde, Heer;
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mij zelf, en t' allen tijd
ben ik aan U toegewijd.
Jeugdkoor – Hoe lief’lijk zijn Uw woningen
Psalm 84: 2 – 4 en 9 – 11
2 Hoe liefelijk zijn Uw woningen, o HEERE der heirscharen!
3 Mijn ziel is begerig, en bezwijkt ook van verlangen, naar de
voorhoven des HEEREN; mijn hart en mijn vlees roepen uit tot
den levenden God.
4 Zelfs vindt de mus een huis, en de zwaluw een nest voor
zich, waar zij haar jongen legt, bij Uw altaren, HEERE der
heirscharen, mijn Koning, en mijn God!
9 HEERE, God der heirscharen! hoor mijn gebed; neem het ter
oren, o God van Jakob! Sela.
10 O God, ons Schild! zie, en aanschouw het aangezicht Uws
gezalfden.

11 Want een dag in Uw voorhoven is beter dan duizend
elders; ik koos liever aan den dorpel in het huis mijns Gods te
wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid.
Jeugdkoor – In de poorten van Jeruzalem
Openbaringen 21: 1 – 4
1 En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de
eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de
zee was niet meer.
2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem,
nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid,
die voor haar man versierd is.
3 En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet,
de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen,
en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God
zijn.
4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood
zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal
meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan.
Jeugdkoor – Savior, like a Shepherd lead us
Psalm 23
1 Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij zal niets
ontbreken.
2 Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij
zachtjes aan zeer stille wateren.
3 Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der
gerechtigheid, om Zijns Naams wil.
4 Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen
kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die
vertroosten mij.
5 Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn
tegenpartijders; Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker
is overvloeiende.

6 Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al
de dagen mijns levens; en ik zal in het huis des HEEREN blijven
in lengte van dagen.
Vertaling van het lied:
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.
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.
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.
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.

Samenzang – Psalm 23: 1, 2 en 3
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.
2. Ik vrees niet, neen, schoon ik door duist’re dalen;
In doodsgevaar, bekommerd om moest dwalen,
Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden;
Uw stok en staf zal mij altoos behoeden.
Gij troost mijn ziel, en richt, in mededogen,
De tafel aan, voor mijner haat'ren ogen.
3. Gij zalft mijn hoofd; Gij doet mijn blijdschap groeien,
En van Uw heil mijn beker 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.
Pauze
Samenzang – Ga niet alleen door ’t leven
Ga niet alleen door ’t leven, die last is u te zwaar.
Laat Eén u sterkte geven, ga tot uw Middelaar.
Er is zoveel te klagen, er is zoveel geween,
en zoveel leed te dragen, ga niet alleen. (2x)

Ga niet alleen; uw Koning wil komen in uw hart.
Ach geef het Hem ter woning, hoe stilt Hij dan uw smart!
Wie kan er tranen drogen, als Jezus? Immers geen!
Richt dan de treurend' ogen, naar Jezus heen! (2x)
O armen, droeven, blinden, de hoofden opgericht!
Laat u door Jezus vinden, Zijn last is zacht en licht.
Daar is zoveel te dragen, daar is zoveel geween;
ach, wilt dan niet vertragen! Naar Jezus heen! (2x)
Welzalig, die ’t ervaren dat Hij hun alles is.
Dan kennen z’ in gevaren bezorgdheid noch gemis.
Hij draagt dan in Zijn armen door alle nood hen heen.
Wie steunt op Zijn erbarmen, is nooit alleen. (2x)
Jeugdkoor – Psalm 43
Psalm 43
1 Doe mij recht, o God! en twist Gij mijn twistzaak; bevrijd mij
van het ongoedertieren volk, van den man des bedrogs en des
onrechts.
2 Want Gij zijt de God mijner sterkte; waarom verstoot Gij mij
dan? Waarom ga ik steeds in het zwart, vanwege des vijands
onderdrukking?
3 Zend Uw licht en Uw waarheid, dat die mij leiden; dat zij mij
brengen tot den berg Uwer heiligheid, en tot Uw woningen;
4 En dat ik inga tot Gods altaar, tot den God der blijdschap
mijner verheuging, en U met de harp love, o God, mijn God!
5 Wat buigt gij u neder, o mijn ziel! en wat zijt gij onrustig in
mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de
menigvuldige Verlossing mijns aangezichts, en mijn God.

Jeugdkoor – God heb ik lief
Psalm 116: 1 – 7
1 Ik heb lief, want de HEERE hoort mijn stem, mijn smekingen;
2 Want Hij neigt Zijn oor tot mij; dies zal ik Hem in mijn dagen
aanroepen.
3 De banden des doods hadden mij omvangen, en de angsten
der hel hadden mij getroffen; ik vond benauwdheid en
droefenis.
4 Maar ik riep den Naam des HEEREN aan, zeggende: Och
HEERE! bevrijd mijn ziel.
5 De HEERE is genadig en rechtvaardig, en onze God is
ontfermende.
6 De HEERE bewaart de eenvoudigen; ik was uitgeteerd, doch
Hij heeft mij verlost.
7 Mijn ziel! keer weder tot uw rust, want de HEERE heeft aan
u welgedaan.
Jeugdkoor – Het blijvend licht
Johannes 1: 1 – 5 en 11 – 13
1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God,
en het Woord was God.
2 Dit was in den beginne bij God.
3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve
is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.
4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der
mensen.
5 En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft
hetzelve niet begrepen.
11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet
aangenomen.

12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij
macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn
Naam geloven;
13 Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch
uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn.
Sluiting door dhr. A.M. de Rijke
Samenzang – Psalm 72: 2 en 11
2. De bergen zullen vrede dragen,
De heuvels heilig recht;
Hij zal hun vrolijk op doen dagen,
Het heil, hun toegezegd.
't Ellendig volk wordt dan uit lijden
Door Zijnen arm gerukt;
Hij zal nooddruftigen bevrijden;
Verbrijz'len, wie verdrukt.
11. Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen;
Men loov' Hem vroeg en spâ;
De wereld hoor', en volg' mijn zangen,
Met Amen, Amen na.

