_______________
Zingen in de Marktpleinkerk
-Samen zingen, samen geloven-

24 februari 2019 om 19.00 uur
Medewerking:
Deo Juvante uit Huizen NH
o.l.v. Kees van den Boogaard
Kees van den Boogaard (orgel)
Leiding: Nico Louwen
Deo Juvante zingt voor de dienst (18.55 uur): O Heere God, wat zijt Gij groot
Welkom
We zingen ‘staande’: Evangelische Liedbundel 224
Refrein:
God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg,
wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis,
Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.
Refrein:
(we gaan zitten)

Gebed

We zingen: Evangelische Liedbundel 167 : 1-2-3 en Evangelische Liedbundel 191 : 1-2-3
1.
Wees mijn vooruitzicht, o Heer, door de tijd;
niets blijft voor mijn hart dan dit ene: Gij zijt.
Vervul mijn gedachten, houd Gij er de wacht.
Wees lichtend aanwezig bij dag en bij nacht.

2.
Wees Gij mijn wijsheid, het woord in mijn mond.
Wees Gij met mij één in uw heilig verbond:
Gij – machtige Vader; ik – waarlijk uw kind,
dat in uw gemeenschap zijn oorsprong hervindt.

3.
Wees Gij mijn pantser, mijn sterkte, mijn schild,
mijn zwaard voor de strijd die de luchten doortrilt.
Uw Naam is mijn toren, waar ’k veilig vernacht;
o doe mij verrijzen, Gij Opstandingskracht.
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1.
Veilig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart;
dáár in zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.
Hoor,’t is het lied der eng’len,
zingend van liefd’ en vreê,
ruisend uit ’s hemels zalen
over de glazen zee.
Veilig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart;
dáár in zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.

2.
Veilig in Jezus’ armen,
vrij bij mijn Heer en Borg,
vrij van ’t gewoel der wereld,
vrij van verdriet en zorg;
vrij van de vrees en twijfel,
vrij van der zonden macht;
nog slechts een weinig lijden,
nog slechts een korte nacht.
Veilig in Jezus’ armen,
vrij bij mijn Heer en Borg,
vrij van ’t gewoel der wereld,
vrij van verdriet en zorg.

3.
Jezus, mijn dierb’re toevlucht,
Jezus, Gij stierf voor mij!
Dat op die rots der eeuwen,
eeuwig mijn hope zij!
Heer, laat mij lijdzaam wachten,
totdat het duister vliedt,
en ’t oog aan gindse kusten
uw heillicht gloren ziet.
Jezus, mijn dierb’re toevlucht,
Jezus, Gij stierft voor mij!
Dat op die rots der eeuwen
eeuwig mijn hope zij!
Deo Juvante zingt: Geloofsbelijdenis en Gaan met God
We zingen: Als de nacht valt in leven (melodie: The Rose) en Ik zal er zijn (melodie: G. Verdi)
1.

Als de nacht valt in je leven en je voelt je kil en koud.
Zou er niemand om je geven, is er één die van je houdt.
En je weet niet waar je heen moet met je zorgen en je pijn.
Weet niets beters te verzinnen, dan hier maar alleen te zijn.
2.
Ben je helemaal vergeten, wat je vroeger hebt gehoord.
Eens heb jij toch ook geluisterd, naar de lofzang en Gods woord.
Toen je jong en onbezonnen, dacht je eigen weg te gaan.
Is Hij aan je blijven denken en is naast je blijven staan.
3.
't Is de Heer van dood en leven, die je moeilijkheden ziet.
Hij heeft alles eens gegeven, staat je bij ook in 't verdriet.
Ja, op Hem kun je vertrouwen, Hij blijft altijd jou nabij.
't Is de Rots om op te bouwen, Hij wijkt nimmer van je zij.
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1.
Als je eenzaam bent of in het duister,
denk dan aan mij en roep mijn naam.
Als geen mens je kent en niemand luistert,
zelfs als je fluistert, zal Ik je stem verstaan.

2.
Drukt de hele wereld op je schouders
en spoken zorgen door je hoofd.
Is er niemand die je kunt vertrouwen,
die van je houdt en die echt in jou gelooft.

Als een vriend wil Ik je dragen,
alle dagen, Ik zal er zijn.
Als een ster in donk’re nachten,
zal Ik wachten, Ik zal er zijn.

Als een vriend wil Ik je dragen,
alle dagen, Ik zal er zijn.
Als een ster in donk’re nachten,
zal Ik wachten, Ik zal er zijn.

Wees niet bang voor de stilte om je heen,
wees niet bang, Ik laat je nooit alleen.
Als een vriend wil ik je dragen,
alle dagen, Ik zal er zijn.

Wees niet bang voor de stilte om je heen,
wees niet bang, Ik laat je niet alleen.
Als een vriend wil Ik je dragen,
alle dagen, Ik zal er zijn.
Als een ster in donk’re nachten,
zal Ik wachten, Ik zal er zijn. Refrein 2x

Deo Juvante zingt: Rots der eeuwen en Vader in de hemel
Gedicht – ‘Wees niet bang’
We zingen: Opwekking 770 : 1-2-3-4
1.
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U,
wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ’Ik Ben’ en ’Ik zal er zijn’.
2.
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
Refrein:
’Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij;
Uw naam is ’Ik ben’ en ’Ik zal er zijn’.

3.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet,
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijf bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
4.
Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer:
geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
Refrein:

Deo Juvante zingt: Geloofd zij onze God
Collecte. De collecte is ter bestrijding van de kosten van de avonddiensten.
We zingen: Evangelische Liedbundel 235 : 1-2-3
1.
Neem, Heer, mijn beide handen
en leid uw kind,
tot ik aan d’eeuw’ge stranden
de ruste vind!
Te zwaar valt m’elke schrede,
als ’k U verlaat.
O, neem mij met U mede,
daar waar Gij gaat!

2.
O, doe genad’ ervaren
aan ’t bevend hart,
en breng het tot bedaren
bij vreugd en smart!
Laat m’ aan uw voeten rusten,
mij, hulp’loos kind,
vertrouwen en berusten,
voor d’uitkomst blind!
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3.
En blijft m’ ook soms verborgen
uw grote macht,
Gij voert mij tot de morgen,
ook door de nacht.
Neem dan mijn beide handen
en leid uw kind,
tot ik aan d’eeuw’ge stranden
de ruste vind!
Gebeden
We zingen: Evangelische Liedbundel 188 (in canon) – Kees geeft het aan
’k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.
’k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij
Slotwoord
We zingen ‘staande’ als slotlied: Er is een God die hoort
1.
2.
Vreugde of blijdschap, droefheid of smart,
God schonk zijn Zoon in Betlehems stal,
er is een God, er is een God,
Heer van het al, Heer van het al.
stort bij Hem uit, o mens toch uw hart.
Hij droeg verneed’ring, smaad zonder tal,
Er is een God die hoort.
Heerser van ’t gans heelal.
Ga steeds naar hem om hulp en om raad,
Want onze Schepper, koning der aard,
wacht niet te lang, ’t is spoedig te laat,
heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard.
dat niet door twijfel ’t hart wordt verstoord,
Ga dan naar Hem, nu ’t morgenlicht gloort,
er is een God die hoort.
Hij is de God die hoort
3.
Van oost tot west, van zuid tot noord,
mens, zeg het voort, mens, zeg het voort.
Wordt ’s Heren liefde alom gehoord,
mensenkind, zegt het voort.
Dwaal niet in ’t duister, ga niet alleen,
maar zoek het heil bij Jezus alleen.
Dat al uw hoop op Hem is gericht,
Jezus is ’t eeuwig licht.

Zegenbede
We zingen ‘staande’ met Deo Juvante: Evangelische Liedbundel 413 : 1-2-4
1. Deo Juvante
Lichtstad met uw paarlen poorten, wond’re stad zo hoog gebouwd,
nimmer heeft men op deez’ aarde, ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
Refrein allen:
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist’ren naar zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Jeruzalem.
2. Deo Juvante
Heilig oord vol licht en glorie, waar de boom des levens bloeit
en de stroom van levend water door de gouden Godsstad vloeit.
Refrein allen:
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4. Deo Juvante
Wat een vreugde zal dat wezen straks vereend te zijn met Hem
in die stad met paarlen poorten in het nieuw Jeruzalem.
Refrein allen:
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist’ren naar zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Jeruzalem.

De volgende zangdienst is op

24 maart om 19.00 uur
Medewerking:

Trumpets of the Lord
o.l.v. Rob van Dijk

Rob van Dijk (piano)
Hans van Noord (orgel)
Leiding: Bep Groenewoud

Bijzondere diensten 2019 in de Marktpleinkerk
21 april
28 april
26 mei
23 juni
28 juli
7 augustus
25 augustus
22 september
13 oktober
27 oktober
17 november
15 december
24 december
24 december
25 december

- Pasen - Dieuwke Kloppenborg (trompet) / Ellis ’t Hooft (dwarsfluit), Hans van Noord (orgel)
- Aalsmeers Mannenkoor Con Amore. Theo van der Hoorn (orgel)
- Interkerkelijk Koor Aalsmeer. André Keessen (orgel)
- Desire samen met Rejoice uit Bunschoten
- Zomerzangavond (woensdag 20.00 uur) Melissa Venema en Julian Koene / trompet
- Interkerkelijk Koor Caritas uit Aalsmeer. Hans van Noord (orgel)
- 4U dienst om 9.30 uur
- Christelijk Gemengd Koor Cantamus
- Anthem-Amstelveen. Peter van Dongen (piano) en Hans van Noord (orgel)
- Kerstspecial
- Kinderkerstfeest
- Interkerkelijk Mannenkoor Haarlemmermeer o.l.v. Hans van Noord (22.30 uur)
- Interkerkelijk Koor Desire. Joop van Oord (orgel) (9.30 uur)
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