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UW LICHT EN UW LIEFDE SCHIJNEN 

Muzikale dienst met de organisten: Eeuwe Zijlstra, Hans de Graaf en Erik Nijzink. 

Voor de dienst orgel (Eeuwe Zijlstra) 

1. ‘Andante cantabile’ (Symphonie No.4 op.13 no.4) Charles Marie Widor (1844-

1937).  

2. ‘Rondeau’  Jean Joseph Mouret (1682-1738).  

Kerkenraad komt binnen 

Muzikaal intermezzo (Eeuwe Zijlstra) 

1. Sinfonia (BWV 156) Johann Sebastian Bach (1685-1750).  

2. ‘Nun danket alle Gott’ (BWV 79).   

Welkom en mededelingen 

Zingen: 3 liederen (begeleiding Eeuwe Zijlstra) 

Psalm 84: 1 (na ‘Canonisch Voorspel’ over Psalm 84 van Jan Zwart (1877-1937) 

 

Liedboek 886: 1 en 2 Abba Vader (Hans de Graaf piano) 

 

Liedboek 865: 1 en 2 (‘Komt nu met zang’ na voorspel ‘Com nu met sangh’ (uit ‘Zes 

Valerius-liederen’, Piet Post (1919-1979)) 

 

Gebed  

Schriftlezing 

Exodus 15:20 en 21 

20 De profetes Mirjam, Aärons zus, pakte haar tamboerijn, en alle vrouwen volgden 

haar, dansend en op de tamboerijn spelend.  

 21 En Mirjam zong dit refrein: 

‘Zing voor de HEER, 

zijn macht en majesteit zijn groot! 

1 Samuel 16: 17 en 21 - 23 

17 Toen zei Saul tegen zijn dienaren: Kijk toch voor mij uit naar een man die 

goed harp kan spelen, en breng hem bij mij. 

21 Zo kwam David bij Saul, en hij stond in zijn dienst. En Saul had hem zeer lief, 

en David werd zijn wapendrager. 
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22 Daarna stuurde Saul een bode naar Isaï om te zeggen: Laat David toch in mijn 

dienst staan, want hij heeft genade in mijn ogen gevonden. 

23 En telkens wanneer de boze geest van God over Saul kwam, gebeurde het dat 

David de harp nam en erop tokkelde. Voor Saul was dat dan een verademing: het 

ging beter met hem en de boze geest week van hem. 

Openbaring 15: 1 en 3-4 

1 Ik zag in de hemel opnieuw een indrukwekkend, wonderbaarlijk teken:  

3 Ze zongen het lied van Gods dienaar Mozes en het lied van het Lam: 

Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heer, onze God, Almachtige, 

rechtvaardig en betrouwbaar is uw bestuur, vorst van de volken. 

4 Wie zou U, Heer, niet vereren, uw naam niet prijzen? Want U alleen bent heilig.  

 

Muzikaal intermezzo (Hans de Graaf)  

1.Jan Zwart – Psalm 146 

Zingen: 2 liederen (begeleiding Hans de Graaf) 

Psalm 146: 1, en 3 

 

Liedboek 146c Alles wat adem heeft love den Here: 1 en 7 

1. Alles wat adem heeft love de Here, 

   zinge de lof van Isrels God! 

   Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 

   roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 

   Die lijf en ziel geschapen heeft 

   worde geloofd door al wat leeft. 

   Halleluja, halleluja! 

 

     7. Roem dan, gij mensen, en lofzingt tezamen 

         Hem die zo grote dingen doet. 

         Alles wat adem heeft roepe nu Amen, 

         zingen nu blijde: God is goed! 

         Love dan ieder die hem vreest 

         Vader en Zoon en Heil’ge Geest! 

         Halleluja, halleluja! 
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      Toelichting op thema (Hans de Graaf) 

Muzikaal intermezzo (Erik Nijzink)  

Alleen Gott in der Hoh sei Ehr, BWV 663 

 

Zingen: 2 liederen (begeleiding Erik Nijzink) 

Liedboek 289: 1-3 Heer uw licht en uw liefde schijnen 

1. Heer Uw licht en Uw liefde schijnen 

waar U bent zal de nacht verdwijnen 

Jezus licht van de wereld vernieuw ons 

levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons, 

Schijn in mij, schijn door mij. 

Refrein: 

Kom Jezus kom vul dit land met Uw heerlijkheid 

kom Heil'ge Geest stort op ons Uw vuur 

zend Uw rivier laat Uw heil heel de aard vervullen 

spreek Heer, uw woord 

dat het licht overwint. 

 

2. Heer ‘k wil komen in Uw nabijheid 

uit de schaduwen in Uw heerlijkheid 

door het bloed mag ik U toebehoren 

Leer mij, toets mij, Uw stem wil ik horen 

schijn in mij, schijn door mij. 

Refrein: 

 

3  Staan wij oog in oog met u Heer 

    Daalt uw stralende licht op ons neer 

    Zichtbaar, tastbaar wordt u in ons leven 

    U volmaakt wie volkomen zich geven 

    schijn in mij, schijn door mij. 

    Refrein: 
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Hemelhoog Lied 624: 4 en 5 Melodie vreugde, vreugde louter vreugde 

3. Open nu ook onze ogen 

voor het ware vreugdelicht, 

opdat wij uw naam verhogen, 

juichend voor uw aangezicht, 

want in Christus komt Gij nader 

hem, die onder zonde zucht. 

Ieder wil Gij zijn een Vader, 

die in Jezus tot u vlucht. 

 

4. Wil ons van uw vreugde geven, 

hef ons op tot U omhoog, 

Gever van `t onsterf’lijk leven, 

die tot ons U nederboog. 

Dan gaan wij hier zingend voorwaarts, 

onbevreesd in smart en pijn. 

Laat ons, Heer, door uwe liefde 

eeuwig in uw vreugde zijn. 

 

Gebed  

 

Moment voor de collecte. 

 

Slotlied en tevens zegenlied: Lb 416: 1-4 (begeleiding Eeuwe Zijlstra, piano: 

Hans de Graaf) 

 

Na de dienst orgel (Eeuwe Zijlstra) 

Uitleidend orgelspel: ‘Nun danket alle Gott’ Op.65 No.59   Sigfried Karg-Elert (1877-

1933). 

 


