JOHANNES DE HEER
zangdienst
‘Ruwe !ormen mo"n woeden’

zondag 5 juli 2020
19:00 uur LIVE-uitzending via kerkomroep

Hervormde Gemeente ‘De Rank’
en team ‘Prijs met Johannes de Heer’

Beste mensen,
Hervormde Gemeente ‘De Rank’ en het team van ‘Prijs met
Johannes de Heer’ zijn blij dat zij u weer een Johannes de Heerzangdienst aan mogen bieden, ook al is dat tijdens deze
coronacrisis in een andere vorm, namelijk via een LIVE-uitzending.
AUDIO: LIVE-uitzending vanuit de kerk
zondag 5 juli om 19:00 uur via kerkomroep.nl
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11057
VIDEO:

Vanaf dinsdag 7 juli beschikbaar op het
Youtube-kanaal van ‘De Rank’ en op het
Youtube-kanaal van ‘Prijs met Johannes de Heer’

De video zal ook op de website van ‘De Rank’ geplaatst worden,
bij DIVERSE BIJDRAGEN / Kerkdiensten op video.
Wij wensen iedereen die luistert (of later de video bekijkt)
troost, bemoediging en bovenal Gods zegen toe!
Dat, ook als er ruwe stormen mogen woeden, wij zullen weten:
‘God mijn God zal mij behoeden, Hij houdt voor mijn heil de wacht!’
Met een hartelijke groet in verbondenheid,
Hervormde Gemeente ‘De Rank’
Team ‘Prijs met Johannes de Heer’

Inleidende muziek
Woord van welkom
Openingsgebed
Thema-lied: Ruwe stormen mogen woeden (JdH-972)
1. Ruwe stormen mogen woeden,
alles om mij heen zij nacht.
God, mijn God, zal mij behoeden,
God houdt voor mijn heil de wacht.
Moet ik lang Zijn hulp verbeiden,
Zijne liefde blijft mij leiden;
door een nacht, hoe zwart, hoe dicht,
voert Hij mij in t eeuwig licht.
2. Jezus Christus is gestorven,
is verrezen ook voor mij,
heeft de zegepraal verworven
en het leven, ook voor mij.
Aan Gods rechterhand gezeten
zal Hij nimmer mij vergeten,
maar uit deernis met mijn lot
treedt Hij voor mij in bij God.
3. Trots de wereld en haar laster,
trost de hel en haar geweld,
steun ik op Gods liefde vaster,
Die mij in de ruimte stelt.
Niets dat mij van Hem kan scheiden,
‘k zal, wat ramp mij moog’ verbeiden,
door Zijn kracht, zelfs in de pijn,
meer dan overwinnaar zijn.

Zingen: Als g’ in nood gezeten (JdH-7)
1. Als g’ in nood gezeten, geen uitkomst ziet,
wil dan nooit vergeten: God verlaat u niet.
Vrees toch geen nood! ’s Heren trouw is groot,
en op ’t nacht’lijk duister, volgt het morgenrood.
Schoon stormen woeden, ducht toch geen kwaad;
God zal u behoeden, uw toeverlaat.
2. God blijft voor u zorgen, goed is de Heer,
en met elke morgen, keert Zijn goedheid weer.
Schoon g’ in ’t verdriet, nergens uitkomst ziet,
groter dan de Helper, is de nood toch niet.
Wat ons ontviele, Redder in nood,
red slechts onze ziele, uit zond’ en dood.
Gedicht: ‘Zoektocht naar houvast’ (Truus van der Roest)
Muzikaal intermezzo: de zanggroep zingt ‘God van trouw,…’
Zingen: Als ik maar weet, dat hier mijn weg (JdH-17)
1. Als ik maar weet, dat hier mijn weg, door U, Heer, wordt bereid.
En dat die weg, hoe moeilijk ook, mij nader tot U leidt.
Refrein:
Nader tot U, nader tot U,
nader mijn Heiland tot U.
Als ik maar weet, dat alles hier,
mij nader brengt tot U.
3. Als ik maar weet, Uw liefd’ o Heer, vertroost mij dag aan dag.
Dan juich ik voort, wat ook mijn lot, op aarde wezen mag.
4. Als ik maar weet, ook als op aard’, mij droefheid wacht of kruis.
Dat ieder kruis mij nader brengt, bij ’t eeuwig Vaderhuis.

Zingen: Blijf met mij Heer, als ’t zonlicht niet meer straalt (JdH-586)
1. Blijf met mij, Heer, als 't zonlicht niet meer straalt,
blijf met mij, Heer, als straks de avond daalt.
Als vrienden henengaan in stormgetij
blijf Gij ter hulp gereed, o, blijf met mij!
2. Wat is hier blijvend, dat het hart verheugt?
Ach, nimmer geeft ons d' aarde blijvend vreugd.
Alles snelt henen, glorie gaat voorbij;
maar Gij, die niet verandert, blijf met mij!
3. 'k Kan zonder U geen enk'le schrede gaan.
Wees Gij mijn Leidsman op mijn levensbaan.
Aan Uwe hand slechts ga ik veilig, blij,
zij 't voor- of tegenspoed, o blijf met mij!
4. Als in de doodsvallei ik eens zal staan,
en 'k zie de poorten voor mij opengaan,
en Gij mij d' ogen sluit, dan juich ik blij:
In leven en in dood waart Gij met mij!

Gedicht: ‘Kom maar mijn kind’ (H. van ’t Veld)
Muzikaal intermezzo: de zanggroep zingt ‘God wijst mij een weg’
Zingen: Al de weg leidt mij mijn Heiland (JdH-5)
1. Al de weg leidt mij mijn Heiland,
wat verlangt mijn ziel dan meer?
Zou ik immer aan Hem twijf’len,
Die mij voortleidt keer op keer?
Zoete troost en zaal’ge vrede,
heb ik steeds op Zijn bevel.
‘k Weet wat hier mij overkome,
Hij maakt alle dingen wel.
‘k Weet wat hier mij overkome,
Hij maakt alle dingen wel.

2. Al de weg leidt mij mijn Heiland,
troost geeft Hij tot in de dood.
Als ik zwak ben in beproeving,
sterkt Hij mij met ’t hemels brood.
Als mijn schreden soms gaan wank’len
en mijn ziel van dorst versmacht,
geeft Hij mij het levend water,
en vernieuwt mijn levenskracht.
Geeft Hij mij het levend water,
en vernieuwt mijn levenskracht.
3. Al de weg leidt mij mijn Heiland,
door al ’t aardse stormgebruis,
en volkomen vreugde wacht mij,
in het zalig Vaderhuis.
Als ‘k mijn kroon, die Hij zal geven,
aan Zijn voeten nederleg,
zal mijn lied voor eeuwig wezen:
Jezus leidde m’ al de weg.
Zal mijn lied voor eeuwig wezen:
Jezus leidde m’ al de weg.
Zingen: Geef de Heiland ’t roer in handen (JdH-803)
1. Geef de Heiland ’t roer in handen
van uw aardse levensschip:
Hij zal veilig u doen landen,
Hij kent elke rots en klip.
Zij uw scheepje groot of klein,
laat de Heiland Stuurman zijn.
Zij uw scheepje groot of klein,
laat de Heiland Stuurman zijn.

2. Hoe ook stormen mogen woeden,
laat het roer stil in Zijn hand;
Hij zal in ’t gevaar behoeden,
Hij brengt veilig u aan land.
Beeft g’ ook al van angst en pijn,
laat de Heiland Stuurman zijn.
Beeft g’ ook al van angst en pijn,
laat de Heiland Stuurman zijn.
4. Veel gevaar bedreigt het leven,
maar het grootst’ is als ‘k niet stil
alles aan Hem overgeve’
en ook zelf nog sturen wil.
Daarom, Heiland, houd mij klein
en wil Gij maar Stuurman zijn.
Daarom, Heiland, houd mij klein
en wil Gij maar Stuurman zijn.
Meditatie: Ruwe stormen mogen woeden
Zingen: Als op ’s levenszee de stormwind om u loeit (JdH-256)
1. Als op 's levens zee de stormwind om u loeit.
Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit.
Tel uw zegeningen tel ze één voor één
En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen.
Refrein:
Tel uw zegeningen, één voor één,
tel ze alle en vergeet er geen.
Tel ze alle, noem ze één voor één,
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.
2. Drukken 's levens zorgen u soms zwaar ter neer.
Schijnt het kruis te zwaar u, zeg het aan de Heer.
Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien,
dan zal 't harte zingen en de zorgen vliên

4. Zo in alle moeiten, zorgen zonder tal,
wees toch nooit ontmoedigd, God is overal.
Tel uw zegeningen, eng’len luist'ren toe,
troost en hulp schenkt Hij u, volg dan blij te moe.
Zingen: ’t Scheepje onder Jezus’ hoede (JdH-213)
1. 't Scheepke onder Jezus' hoede,
met de kruisvlag hoog in top,
neemt als arke der verlossing
allen die in nood zijn op.
Al staat de zee ook hol en hoog
en zweept de storm ons voort,
wij hebben 's Vaders Zoon aan boord,
en 't veilig strand voor oog.
3. Arme zondaar, zie de kruisvlag
wapp'rend langs de oceaan.
Weet, de Heer is in het scheepje.
Kom, neem uw verlossing aan!
Dies rijst een lied tot God omhoog,
ruist vol een dank-akkoord.
Wij hebben 's Vaders Zoon aan boord
en 't veilig strand voor oog.
Gedicht: ‘Lichtstraal’ (Frits Deubel)
Muzikaal intermezzo: de zanggroep zingt ‘Hij greep mijn hand!’

Zingen: Veilig in Jezus armen (JdH- 523)
1.Veilig in Jezus' armen,
veilig aan Jezus' hart,
dáár in Zijn teer erbarmen,
dáár 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,
dáár 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 stierf voor mij!
Dat op die Rots der eeuwen
eeuwig mijn hope zij!

Zingen: Er is een overheerlijk land (JdH-114)
1. Er is een overheerlijk land,
een land van zuiver licht,
waar vreugde al ons leed verbant,
de nacht voor eeuwig zwicht,
de nacht voor eeuwig zwicht.
Refrein:
Een kroon, zeer schoon,
wacht ons aan gindse kust:
voor u, voor mij,
wacht een kroon aan gindse zij,
wacht een kroon aan gindse zij.
3. Daar zien wij onze dierb’ren weer,
die ons zijn voorgegaan,
en loven saâm verheugd de Heer,
als w’ om Zijn troon daar staan,
als w’ om Zijn troon daar staan.
5. O, volg de Heiland op Zijn stem,
Hem, Die voor zondaars stierf!
Kom, laat ons leven hier voor Hem,
Die ’t leven ons verwierf,
Die ’t leven ons verwierf.
Slotwoord & Dankgebed

Zegenlied: Vrede van God (JdH-603)
1. Vrede van God, vrede van God
de vrede van God zij met u.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met u.
2. In Jezus’ naam, in Jezus’ naam,
in Jezus’ naam zegen ik u.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met u.

3. Heilige Geest, Heilige Geest,
de Heilige Geest zij met u.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met u.
Uitleidend orgelspel
____________________________________________________
Gods ze"n,

nog een fijne avond en een "ze"nde week !

____________________________________________________

Ruwe stormen mogen woeden, alles om mij heen zij nacht;
God mijn God zal mij behoeden, Hij houdt voor mijn heil de wacht!

MEDEWERKENDEN AAN DEZE ZANGDIENST
Vanuit team ‘Prijs met Johannes de Heer’:
-Annemarie
-Arend
-Dieneke
-Esther
-Frank

saxofoon
orgel, gitaar, meditatie, e.a.
zang
zang
video-opnamen

Vanuit Hervormde Gemeente ‘de Rank’:
-Ellis
-Joke
-Ali
-Hans

dwarsfluit, gedicht
gedicht
gedicht
gebeden

meer informatie
www.prijsmetjohannesdeheer.nl

