Intro – Gezamenlijke koren
- Laat ons met elkander
Welkom – Dhr. A.M. de Rijke (voorzitter Kinder- en Jeugdkoor)
Opening en gebed – Ds. K. Hoefnagel
Samenzang – Psalm 81 : 1 en 12
Zingt nu blij te moê
't Machtig Opperwezen
Enen lofzang toe;
Om ons heilgenot
Worde Jacobs God
Met gejuich geprezen.

"Opent uwen mond;
Eist van Mij vrijmoedig,
Op mijn trouwverbond;
Al wat u ontbreekt,
Schenk Ik, zo gij 't smeekt,
Mild en overvloedig."

Schriftlezing – Psalm 84
1 Voor den opperzangmeester, op de Gittith; een psalm, voor de kinderen
van Korach.
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!
5 Welgelukzalig zijn zij, die in Uw huis wonen; zij prijzen U gestadiglijk.
Sela.
6 Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de
gebaande wegen zijn.
7 Als zij door het dal der moerbezienbomen doorgaan, stellen zij Hem tot
een fontein; ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken.
8 Zij gaan van kracht tot kracht; een iegelijk van hen zal verschijnen voor
God in Sion.
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.
12 Want God, de HEERE, is een Zon en Schild; de HEERE zal genade en eer
geven; Hij zal het goede niet onthouden dengenen, die in oprechtheid
wandelen.
13 HEERE der heirscharen! welgelukzalig is de mens, die op U vertrouwt.
Meditatie – Ds. K. Hoefnagel
Thema: “Vreugde in God” n.a.v. Psalm 84 vers 4 en 5
Samenzang – Psalm 84: 1 en 2
Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot,
O HEER' der legerscharen God,
Zijn mij Uw huis en tempelzangen.
Hoe branden mijn genegenheen,
Om 's HEEREN voorhof in te treen!
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft,
En aan mijn ziel het leven geeft.
Zelfs vindt de mus een huis, o Heer’,
De zwaluw legt haar jongskens neer
In 't kunstig nest bij Uw altaren,
Bij U, mijn Koning en mijn God,
Verwacht mijn ziel een heilrijk lot;
Geduchte HEER' der legerscharen,
Welzalig hij, die bij U woont,
Gestaag U prijst en eerbied toont.
Kinderkoor ‘Klein Vogelijn’
- Onze Vader
- Heilig is de Heer’

Instrumentaal intermezzo
- The Lord bless you and keep you
Jeugdkoor ‘Kol Sjofar’
- Zingt een nieuw lied
- O, Heer’ Jezus, kom
Samenzang – Psalm 150: 1 en 3 (collecte t.b.v. Bijbels in China)
Looft God, looft zijn Naam alom;
Looft Hem in Zijn heiligdom;
Looft des HEEREN grote macht,
In den hemel Zijner kracht;
Looft Hem, om Zijn mogendheden,
Looft Hem, naar zo menig blijk
Van Zijn heerlijk koninkrijk,
Voor Zijn troon en hier beneden.
Looft God naar Zijn hoog bevel,
Met het klinkend cimbelspel,
Looft Hem, op het schel metaal
Van de vrolijke cimbaal;
Looft den HEER', elk moet Hem eren;
Al wat geest en adem heeft,
Looft den HEER', die eeuwig leeft,
Looft verheugd den HEER' der heren.
Solozang Mary Jansen
- Heer’, U bent het Leven
Instrumentaal intermezzo
- The peace of Christ be with you

Samenzang – Psalm 42: 1 en 5
't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar 't genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER;
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naad'ren voor Uw ogen,
In Uw huis Uw naam verhogen?
Maar de HEER zal uitkomst geven,
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt;
'k Zal in dit vertrouwen leven
En dat melden in mijn lied;
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;
En mijn hart, wat mij moog' treffen,
Tot den God mijns levens heffen.
Jeugdkoor ‘Kol Sjofar’
- De hemelen juichen
- Zie de zon zo hoog daar aan de hemel
Kinderkoor ‘Klein Vogelijn’
- Het lied van het begin
Gezamenlijke koren
- Heer’, onze God, hoe heerlijk is Uw Naam
- God is goed
Cd-presentatie – Dhr. A.M. de Rijke

Dankgebed – Ds. K. Hoefnagel
Samenzang – Psalm 116: 1, 10 en 11
God heb ik lief, want die getrouwe HEER'
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen.
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen;
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.
Ik zal Uw Naam met dankerkentenis,
Verheffen, U al mijn geloften brengen;
'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen,
In 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is.
Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan,
Om daar met lof Uw groten Naam te danken.
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken.
Elk heff' met mij den lof des HEEREN aan!

Namens Kinder- en Jeugdkoor Leerbroek en Stichting Bonisa: dank voor uw
komst! Achter in de kerk, bij de verkooptafel, is de cd te koop.
Zou u zo vriendelijk willen zijn uw programmaboekje mee te nemen?

Liedteksten van de te zingen liederen:
Laat ons met elkander
Laat ons met elkander, laat ons met elkander
zingen, prijzen, loven de Heer’.
Laat ons dat tezamen doen,
zingen, prijzen, loven de Heer’.
Zingen, prijzen, loven de Heer’.
Zingen, prijzen, loven de Heer’.
Zingen, prijzen, loven de Heer’.
Zingen, prijzen, loven de Heer’.
Onze Vader
Onze Vader Die in de hemelen zijt,
Uwe Naam worde geheiligd,
Uw Koninkrijk kome,
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij aan anderen vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid, in eeuwigheid. Amen.
Heilig is de Heer’
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer’.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag,
en knielt nu voor Hem neer.
Die Zelf geen zonde kent,
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer’.

Heilig, heilig, heilig,
Heere God Almachtig,
dankend en aanbiddend zij U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig,
in genade krachtig,
zijt Gij, o God, in Uw Drievuldigheid.
Zingt een nieuw lied
Refrein:
Zingt een nieuw lied voor God, de Heer’,
want Hij heeft wonderen gedaan.
Blaas de trompet, speel op de fluit, zingt een nieuw lied voortaan.
Hij heeft gedacht aan Zijn liefde en trouw,
Hij doet wat Hij heeft gezegd.
Zijn volk is veilig in Zijn hand,
Hij brengt Zijn mensen terecht.
Zingt een nieuw lied!
Refrein
Laat heel de wereld en wie er op leeft,
juichen voor God de Heer’.
Ja, heel de schepping doet mee in dit lied
en brengt Hem alle eer.
Zingt een nieuw lied!
Refrein
Hij is een God Die overwint,
Hij komt, dat heeft Hij gezegd.
Dan vestigt Hij Zijn koninkrijk,
een rijk van vrede en recht.
Zingt een nieuw lied!
Refrein

O, Heer’ Jezus, kom
Kom Heer’ Jezus, ja kom spoedig,
kom en help ons uit dit dal.
’t Wordt zo donker, ’t is zo angstig,
tranen vloeien overal.
Refrein:
O, Heer’ Jezus, kom. O, Heer’ Jezus, kom.
Ja, kom haastig, ja, kom haastig, kom, Heer’ Jezus, kom.
Heel de wereld ligt verloren
in de ban van satans macht.
Wil naar ons, Heer’ Jezus, horen,
help ons uit de duist’re nacht.
Refrein
Kom, Heer’ Jezus, in ons wonen,
maak ons Uw getuigen, Heer’.
Wij belijden onze zonden,
ja, vergeef ons alles Heer’.
Refrein
Ja, wij richten onze harten
op U Heer’, op U alleen.
Zend Uw licht en waarheid neder,
breek door onze twijfel heen.
Refrein
Groot o Heer, is ons verlangen,
U te zien in heerlijkheid.
Laat ons zingend U verwachten,
prijzen tot in eeuwigheid.
Refrein

Heer’, U bent het Leven
Heer', U bent het Leven, de grond van ons bestaan.
Heer', U bent de Weg, de Waarheid die ons leidt.
Uw Woord is het pad de Weg waarop wij gaan
Zolang U ons adem geeft, zolang als wij bestaan.
Wij zullen niet vrezen, U bent ons nabij.
Heer', ik bid U: sta ons toch bij!
Heer', U bent de kracht, de Rots van ons behoud.
Heer', U bent de Waarheid, de Vrede van Uw volk.
En niets in dit leven, zal hen scheiden Heer' .
U Die via duizend wegen hen hier samen bracht.
En op duizend wegen zend U hen weer uit.
Om het zaad te zijn van Gods rijk!
Mensenzoon Heer' Jezus, geboren uit de maagd.
Eeuw'ge Zoon van God, Die mens werd zoals wij.
U Die stierf uit liefde, leeft nu onder ons.
Een met God de Vader en verenigd met Uw volk.
Tot de dag gekomen is, van Uw wederkomst.
Dan brengt U hen thuis in Uw Rijk!
De hemelen juichen
De hemelen juichen, de aarde jubelt,
de ganse schepping prijst Gods macht en majesteit.
Maar ’s Heeren wet verspreidt nochtans
voor Gods volk op aarde een volmaakter glans.
Looft Hem, looft Hem, looft Zijn grote Naam!
De grootheid des Heeren wordt overal geprezen.
Ja zelfs het firmament vertelt Zijn heerlijkheid!

Zie de zon zo hoog daar aan de hemel
Zie de zon, zo hoog daar aan de hemel.
In ’t prachtig schoon van ’s hemels baan.
Maan en sterren heeft Hij ons gegeven.
Laat daarom horen een loflied op Zijn Naam.
Refrein:
Zing tot eer van God, Uw Schepper.
Zing een loflied met hart en stem.
Blaas bazuinen, sla de trommel.
Speel een danklied tot eer van Hem.
Zie de schoonheid van Zijn wond’re schepping.
Een vogel zingt haar lied voor Hem.
Hoor het ruisend lied van ’s werelds zeeën.
Alles gemaakt en nog steeds bestuurd door Hem.
Refrein
Hij regeert over mens en zee en land.
Zorgt voor ons, ieder dier of bloem op plant.
Refrein
Het lied van het begin
In het begin lag de aarde verloren,
in het begin in de duisternis;
God sprak Zijn woord en het licht werd geboren,
't licht dat vandaag onze dag nog is.
In het begin zijn de wolken en luchten,
in het begin is de aarde ontstaan.
God sprak Zijn woord en de wateren vluchtten:
zo bracht Hij scheiding en ruimte aan.

In het begin is de aarde gekomen,
in het begin uit de diepte der zee.
In het begin kwam het gras en de bomen,
bloeiden de bloemen en graasde het vee.
In het begin zijn de sterren gaan branden,
in het begin kwam de zon en de maan.
Boven het land en de zee en de stranden
wijzen zij wegen en tijden aan.
In het begin kwamen vogels gevlogen,
in het begin werd hun lied al gehoord.
Vissen in 't water, wat leeft op het droge:
God schiep de dieren, elk naar hun soort.
in het begin was het woord in hun mond.
Wat was het goed om op aarde te leven,
wat was God blij dat de wereld bestond.
Heer’, onze God, hoe heerlijk is Uw Naam
Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw naam,
die U ons noemt door sterren, zon en maan.
Hemel en aarde spreken wijd en zijd,
tonen het wonder van Uw heerlijkheid.
Heer, onze God, die aard' en hemel schiep,
zeeën en land met macht te voorschijn riep.
Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt
en ons Uw heerlijkheid en luister schenkt?
U komt ons Heer’, in Christus tegemoet.
U geeft ons Heer’, verlossing door Zijn bloed.
U roept ons, mensen, in Uw heerlijkheid:
leven om Jezus’ wil in eeuwigheid.

Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn,
dat in ons zingt met eindeloos refrein.
Prijzend Uw liefde, heffen wij het aan:
Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw naam!
God is goed
Ja, God is goed.
Ja, God is goed.
Ja, God is goed, God is goed voor ons.
God is goed, looft Hem te zaâm,
Met gezang en snarenspel.
Prijst Zijn liefelijke naam,
Want de HEER’ heeft Israël,
Zich ten eigendom geschikt;
Jakob door Zijn heil verkwikt.
Ja, God is goed.
Ja, God is goed.
Ja, God is goed, God is goed voor ons.
Yes, the Lord is good. Yes, the Lord is good.
Yes, the Lord is good, the Lord is good for us.
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