Zangavond op 17 maart 2019 in de Gereformeerde Kerk
te Den Ham.
Aanvang 19.00 uur
Programma:
1. Voorspel muziekvereniging Juliana
2. Schoolkoor de Smithoek zingt welkomstlied
3. Opening van de zangavond
4. Meester men zoekt u wijd en zijd
5. De Heer is mijn Herder
6. Je hoeft niet bang te zijn
7. Ik wandel in het licht met Jezus
8. Schoolkoor zingt 3 liederen
9. Voorwaarts Christenstrijders
10. Welk een vriend is onze Jezus
11. Korte overdenking
12. Jezus ga ons voor
13. Zingen maakt blij
14. Christus onze Heer verrees
15. Schoolkoor zingt 2 liederen
16. Afsluiting
17. De dag door uwe gunst ontvangen
18. Orgelspel bij het verlaten van de kerk
Opening, overdenking en afsluiting door ds. H.M. Klaassen
Begeleiding van de samenzang:
deels door muziekvereniging Juliana onder leiding van René Bos
en deels door organist Art Muis.
Schoolkoor de Smithoek verleent medewerking onder leiding
van Liesan Masselink.
Laatste lied staande.
Collecte bij de uitgang
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1.

Voorspel muziekvereniging Juliana.

2. Schoolkoor de Smithoek zingt een welkomstlied
3. Opening van de zangavond
4. Meester, men zoekt U wijd en zijd
Meester, men zoekt U wijd en zijd,
komend langs velerlei wegen.
Ouderen gaan rustig welbereid
jongeren aarzelend U tegen.
Maar vroeg of laat, 't zij dag of nacht,
eens vindt Ge ons moe en zonder krach,t
hunkerend naar uwe zegen.
Koning, verheugd geloven wij
wat uw getuigen verkonden:
slechts onder uwe heerschappij
heeft ons hart vrede gevonden.
Daarom zoekt U elk mensenkind;
zoek, Herder, mij, opdat ik vind;
anders zo ga ik te gronde.
5. De Heer is mijn Herder.
De Heer is mijn Herder! 'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens aan waat'ren der rust.
De Heer is mijn Herder! In 't hart der woestijn.
Verkwikken en laven Zijn hemelse gaven.
Hij wil mij versterken met brood en met wijn.
De Heer is mijn Herder! Hem blijf ik gewijd!
'k Zal immer verkeren in 't huis mijnes Heren.
Zo kroont met haar zegen Zijn liefde m' altijd.
6. Je hoeft niet bang te zijn
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Je hoeft niet bang te zijn
al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.
Je hoeft niet bang te zijn
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur,
rondom je leven zijn.
Je hoeft niet bang te zijn
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft, als jij je ogen sluit.
7. Ik wandel in het licht met Jezus
Ik wandel in het licht met Jezus.
het donk're dal ligt achter mij,
en 'k weet mij in zijn trouw geborgen;
welk een liefdevolle vriend is Hij.
Refrein:
Ik wandel in het licht met Jezus,
en 'k luister naar zijn dierb're stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem.
Ik wandel in het licht met Jezus,
geen duist're wolk bedekt de zon,
en 'k kan niet anders 'k moet Hem prijzen,
die de zonde in mij overwon.
Refrein:
Ik wandel in het licht met Jezus,
mijn ziel is Hem gans toegewijd.
Met Hem verrezen tot nieuw leven,
volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid
Refrein:
Ik wandel in het licht met Jezus,
o mocht ik zelf een lichtje zijn,
dat straalt temidden van de wereld,
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die gebukt gaat onder zorg en pijn.
Refrein:
8. Schoolkoor de Smithoek zingt 3 liederen
- Circustent - Zoek het uit - God is een kunstenaar
9. Voorwaarts, Christenstrijders
Voorwaarts, Christenstrijders,
drukt uws Konings spoor.
Met Zijn heil'ge kruisvaan
gaat ons Jezus voor.
Weest voor Zijn bevelen,
wat u dreigt, nooit doof.
Toont, hoe bang 't u worde,
in Zijn woord geloof.
Refrein:
Voorwaarts, Christenstrijders,
drukt uws Konings spoor;
met Zijn heil'ge kruisvaan
gaat ons Jezus voor.
't Was Zijn woord bij 't scheiden:
volg Mij onvervaard.
Ook u wordt verdrukking,
smaadheid niet gespaard.
Maar Ik heb verwonnen
's werelds vorst; Zijn macht.
Zal uw trouw beproeven.
Waakt! Strijdt in Mijn kracht.
Refrein:

Voorwaarts, opwaarts, broeders,
werpt Zijn sterkte neer;
velt wie tegenstreven,
't geldt uws Konings eer.
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Hij heeft overwonnen,
heerst op 's Vaders troon
Strijdt, volhardt ten einde.
't Geldt Zijn eer, uw kroon.
Refrein:
10. Welk een vriend is onze Jezus
Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht dat ik door Hem,
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer,
juist omdat wij 't al niet brengen,in 't gebed tot onze Heer.
Leidt de weg soms door verzoeking
dat ons hart in ’t strijduur beeft,
gaan wij dan met al ons strijden
tot Hem die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen
dan Hij, die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing;
Hij alleen is ’t die ons schraagt.
Zijn wij zwak, belast, beladen
en terneer gedrukt door zorg,
dierb're Heiland, onze toevlucht,
Gij zijt onze hulp en borg.
Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer;
In Zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.
11. Korte overdenking
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12. Jezus, ga ons voor
Jezus, ga ons voor deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede,
leid ons aan uw hand naar het vaderland
Valt de weg ons lang, zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons tradt is het rechte pad.
In de woestenij, Heer, blijf ons nabij
Met uw troost en met uw zegen
Tot aan ‘t eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd in uw heerlijkheid.
13. Zing, zing, zingen maakt blij
Refrein:
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus, vrolijk en blij
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus maakt vrolijk en blij
God is zo goed voor jou en voor mij.
Pieker dus niet, wees dankbaar en blij.
God heeft je lief en daarom zegt Hij:
ben je soms moe, kom dan maar bij mij.
Refrein:
Ben je alleen of heb je verdriet,
lijkt het soms net of niemand je ziet,
kijk dan omhoog, de hemel is blauw.
Weet je dat God zijn Zoon gaf voor jou?
Refrein:
6

Zing maar in huis, op school en op straat
en je zult zien hoe goed alles gaat.
Wees maar niet bang, want Jezus belooft:
“Ik ben bij jou als jij maar gelooft”.
Refrein:
14. Christus onze Heer verrees
Christus, onze Heer, verrees, halleluja!
Heilge dag na angst en vrees, halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja!
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!
Prijst nu Christus in ons lied, halleluja!
die in heerlijkheid gebiedt, halleluja!
die aanvaardde kruis en graf, halleluja!
dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja!
Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja!
heeft verzoening ons bereid, halleluja!
Nu is Hij der heem'len Heer, halleluja!
Eng'len juublen Hem ter eer, halleluja!
15. Schoolkoor de Smithoek zingt 2 liederen
- Maak je niet druk - Ik ben
16. Afsluiting van de zangavond
17. De dag, door uwe gunst ontvangen
De dag, door uwe gunst ontvangen,
is weer voorbij, de nacht genaakt;
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die 't licht en 't duister maakt .
Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag onluikt.
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Zodat de dank U toegezonden
op aard’ nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezongen en gesproken wordt
Voorwaar, de aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al uw schepselen zich buigen
voor uwe liefd' en majesteit.
18. Orgelspel bij het verlaten van de kerk.

De zangdienstcommissie zegt u hartelijk dank voor uw
aanwezigheid en voor het meezingen.
De volgende zangavond vindt D.V. plaats op zondag 5 mei
in de Hervormde kerk te Den Ham.

Er is een collecte bij de uitgang.
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