Krimpen Zingt Bevrijdingsdienst
Zondag 5 mei 2019, 18.30 uur, “De Ark” - Krimpen aan den IJssel
Voorganger: Ds. Leonie Bos uit Gouda
Thema: “In Vrijheid Kiezen"
Koperblazers Muziekvereniging Concordia
Interkerkelijk Gem. Koor River Voices o.l.v. Arie de Korte en
Chr. Mannenkoor De IJsselzangers o.l.v. Everhard Zwart
Orgel - Everhard Zwart
Piano - Arie de Korte
Zingen voor de dienst:

Welkomstwoord

- Liedboek 415: 1 en 3
Komt nu met zang van zoete tonen
en u met snarenspel verblijdt!
Zingt op en wilt alom betonen,
dat gij van harte vrolijk zijt.
Juicht God ter eer, zijn lof vermeer',
die zulken groten werk
gedaan heeft voor zijn kerk!

Intochtslied: Psalm 124: 1 en 4
-staandeLaat Israël nu zeggen blij van geest:
Indien de Heer niet bij ons was geweest,
toen vijandschap rondom was opgestaan,
indien de Heer niet bij ons was geweest,
Hij, onze hulp, wij waren lang vergaan.

De Heer heeft eertijds zijnen volke
geholpen uit veel angst en pijn.
Hij geeft ja wel een duistre wolke,
maar weer daarna schoon zonneschijn.
Lof zij die Heer, die ons ook weer
geeft, na veel smart en druk,
veel zegen en geluk.
- ELB 37: 1, 3 en 8
Prijs den HEER' met blijde galmen;
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
Vrolijk wijden aan Zijn lof:
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.
Hem verhogen in mijn lied.
Zalig hij, die in dit leven,
Jakobs God ter hulpe heeft;
Hij, die door den nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft;
Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot,
Vestigt op den HEER', zijn God.
Vestigt op den HEER', zijn God.
't Is de HEER' van alle heren,
Sions God, geducht in macht,
Die voor eeuwig zal regeren
Van geslachte tot geslacht.
Sion, zing uw God ter eer!
Prijs Zijn grootheid; loof den HEER'.
Prijs Zijn grootheid; loof den HEER'.
Koperblazers: - Rondeau
Koorzang:

(Jean Joseph Mouret)

- All Night, All Day

Die onze boeien slaakt, het is de Heer.
Die voor de vrijheid waakt, het is de Heer. Door zijn
verlossing zijn wij vrijgemaakt. Ons heil is in de
naam van God de Heer,
die God, die aarde en hemel heeft gemaakt.
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: NLB 868: 1 en 2
-staandeLof zij de Heer, de almachtige koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Kom allen saam, psalmzing de heilige naam,
loof al wat ademt de Here.
Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.
Koperblazers: - The Trout Fantasy (Franz Schubert)
Koorzang:

- Lay up your treasures in heaven

Gebed om de opening van het woord
SCHRIFTLEZING I: Deuteronomium 30: 11 - 20
Zingen: NLB 91a
Wie in de schaduw Gods mag wonen
hoeft niet te vrezen voor de dood.
Zoek je bij Hem een onderkomen –
dan wordt zijn vrede jou tot brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om je heen als vriend
en Hij bevrijdt je van het kwade,
opdat je eens geluk zult zien.

Engelen zendt Hij alle dagen
om jou tot vaste gids te zijn.
Zij zullen je op handen dragen
door een woestijn van hoop en pijn.
Geen bange nacht zal je doen beven,
geen ziekte waar een mens van breekt.
Lengte van leven zal God geven,
rust aan de oever van een beek.
Geen duister zal je overvallen,
er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen, –
jij blijft geschreven in Gods hand.
God is een schild voor zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.
SCHRIFTLEZING II: Lucas 4 : 1 - 14a
Zingen: ELB 25 (1 allen, 2 mannen, 3 vrouwen, 4 allen)
Looft de HERE, mijn ziel. Looft de HERE, mijn ziel,
en alles wat in mij is zijn heilige Naam.
Overdenking: “IN VRIJHEID KIEZEN”
Zingen: - NLB 981: 1, 2, 4 en 5
Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.
Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus’ naam.
Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.
Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.
Koorzang:

- Conquest of Paradise
- Battle Hymn of the Republic

Laatste refrein allen:
Glory, Glory, Hallelujah, (3X)
His truth is marching on.
Dankgebed, Voorbeden en ‘Onze Vader’
Collecte
Zingen tijdens de collecte:
Liedboek 414: 1
Wilt heden nu treden voor God, den Here,
Hem boven al loven van harte zeer,
en maken groot zijns lieven namens ere,
die daar nu onze vijand slaat terneer.

- Liedboek 416
Gelukkig is het land,
dat God de Heer beschermt.
Als daar met moord en brand
de vijand rondom zwermt,
en dat men meent: hij zal
't schier overwinnen al,
dat dan, dat dan, dat dan
hij zelf komt tot den val.
Gedankt moet zijn de Heer,
de God, die eeuwig leeft,
dat Hij ons 't zijner eer
dees overwinning geeft.
Wat wonder heeft de kracht
des Heren al gewracht!
O Heer, o Heer, o Heer,
hoe groot is uwe macht!
- NLB 90a: 1 en 6
O God, die droeg ons voorgeslacht
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis!
O God, die droeg ons voorgeslacht in tegenspoed
en kruis, wees ons een gids in storm en nacht en
eeuwig ons tehuis!
Slotzang: ELB 270
- StaandeGa nu heen in vrede, ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden samen met elkaar.
Aan uw daag'lijks leven, uw gezin, uw werk,
Wilt u daaraan geven, daar bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede en maak het waar.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar,
wat wij hier beleden samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
Zegen
Zingen: Het Wilhelmus
Uitleidend orgelspel
Bij de uitgang is een collecte voor de kosten van
deze zangdiensten.
2019
Krimpen Zingt - 29 september - 18.30 uur
Ds. Robert-Jan van Amstel uit Rotterdam
Trumpets of the Lord o.l.v. Rob van Dijk
Ontmoetingsdienst - 27 oktober - 10.00 uur
Ds. Margriet van der Kooi uit Woerden
Krimpen Zingt - 24 november - 18.30 uur
Ds. Louis Krüger uit Rotterdam
Interkerkelijk Koor Kairos o.l.v. Arie de Korte
2020
Ontmoetingsdienst - 19 januari - Ds. Wim Scheltens
Krimpen Zingt - 1 maart - Ds. Dirk van Duijvenbode
Ontmoetingsdienst - 29 maart - Ds. Jenno Sijtsma

