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Orgelspel 
 
Welkom 
 
Aanvangslied Joh. de Heer 53: 1, 2 en 3 
 
1. Ga niet alleen door 't leven, Die last is u te zwaar. 
Laat Eén u sterkte geven, Ga tot uw Middelaar! 
Daar is zoveel te klagen, Daar is zoveel geween, 
en zoveel leed te dragen, Ga niet alleen! 
En zoveel leed te dragen, Ga niet alleen! 
 
2. Ga niet alleen; uw Koning wil komen in uw hart. 
Ach geef het Hem ter woning; hoe stilt Hij dan uw smart! 
Wie kan er tranen drogen, als Jezus? Immers geen! 
Richt dan de treurend' ogen, naar Jezus heen! 
Richt dan de treurend' ogen, naar Jezus heen! 
 
3. O armen, droeven, blinden, de hoofden opgericht! 
Laat u door Jezus vinden, Zijn last is zacht en licht. 
Daar is zoveel te dragen, daar is zoveel geween; 
ach, wilt dan niet vertragen! Naar Jezus heen! 
ach, wilt dan niet vertragen! Naar Jezus heen! 
 
Psalmgebed Psalm 146 
 

V.: Heer, open mijn lippen 
A.: en mijn mond verkondigt uw lof 

 
Zingen: Joh. de Heer 446:1 
 
1. Prijs den Heer met blijde galmen; 
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof; 
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’k Zal, zoo lang ik leef, mijn psalmen 
Vrolijk wijden aan zijn’ lof: 
’k Zal, zoo lang ik ’t licht geniet, 
Hem verhogen in mijn lied. 
 
Lezing Psalm 146: 3 en 4 
 
Zingen: Joh. de Heer 446: 3 

 
3. 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! 
 
Lezing Psalm 146: 7 - 9 

 
Zingen: Joh. de Heer 446:8 
 
8. ’t Is de Heer van alle heeren, 
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. 

 
Gebedstekst: lezing liedtekst Joh. de Heer 277 
 

Heer, blijf dicht bij mij, daar d’ avond snel daalt; 
’k ben slechts daar veilig, waar Gij mij omstraalt. 
Blijf daarom dicht met Uw licht mij nabij. 
Licht Gij mij voor, blijf, Heer Jezus, met mij. 



4 
 

 
Heer, blijf met mij, als het noodweer steeds klimt; 
Waar hulp’loos mij het gevaar reeds beklimt, 
Rest hoop en moed mij alleen aan Uw zij, 
Houd Gij mijn hand, blijf, Heer Jezus, met mij. 

 
Blijf Gij met mij, dan klopt ’t harte gerust; 
Slechts in Uw spoor ben ’k mij zeker bewust, 
Breng mij toch veilig aan d’ andere zij, 
Blijf mij ook dàn nog, Heer Jezus, nabij. 

 
Zingen: Joh de Heer Lied 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! 
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Gebed 
 
Schriftlezing: Lucas 24: 13-36 
 
Zingen: Joh. de Heer, Lied 213 
 
1. ’t Scheepken onder Jezus’ hoede, 
Met de kruisvlag hoog in top, 
Neemt als arke der verlossing 
Allen, die in nood zijn, op. 
 
refrein: 
Al slaat 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. 
 
2. Zonne, bied dat scheepj’ uw glanzen, 
Koeltje, stuwt het zacht vooruit; 
Golven, steunt gebed en psalmzang 
Met uw zilv’ren maatgeluid. 
 
refrein: 
Al slaat 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 den oceaan. 
Weet! de Heer is in het scheepje. 
Kom! neem uw verlossing aan! 
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refrein: 
Dies rijst een lied tot God omhoog, 
Ruischt vol een dankakkoord: 
Wij hebben ’s Vaders Zoon aan boord 
En ’t veilig strand voor oog. 
 
Meditatie O. Noordmans ‘De nederige God’  

       (VW 8, 315-317) 
 
Zingen Johannes de Heer, Lied 380 (Evang. Gez. 1806, 50) 
 
1. Halleluja! lofgezongen 
Jezus Christus onzen Heer! 
Paart, verlosten! hart en tongen, 
Juicht zijn liefd’ en macht ter eer! 
Hem, die redt uit alle noden, 
Die waarachtig en getrouw, 
Vastheid geeft aan ’t Godsgebouw; 
Hem, den eerstling uit de doden, 
Hem, den Koning van ’t heelal, 
Wien ’t heelal eens eren zal. 
 
4 Amen! Jezus Christus! Amen! 
Ja, Gij zult in ’t groot heelal 
’t Rijk der duisternis beschamen, 
Tot het niet meer wezen zal. 
Woon, o Heiland! in ons midden: 
Onder uwe heerschappij 
Zijn wij zalig, zijn wij vrij; 
Leer ons strijden, leer ons bidden! 
Amen! heerlijkheid en macht 
Word’ U eeuwig toegebracht! 
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Luthers avondgebed 
 

Heer, blijf bij ons, 
want het is avond 
en de nacht zal komen. 
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk 
aan de avond van de dag, 
aan de avond van het leven, 
aan de avond van de wereld. 

 
Blijf bij ons met uw genade en goedheid, 
met uw troost en zegen, 
met uw woord en sacrament 

 
Blijf bij ons, wanneer over ons komt 
de nacht van beproeving en van angst 
de nacht van twijfel en aanvechting 
de nacht van de strenge, bittere dood. 

 
Blijf bij ons in leven en in sterven 
in tijd en eeuwigheid. Amen. 

 
Collecte 
 
Slotlied: Joh. de Heer Lied 34 
1. Dat ons loflied vrolijk rijze, 
dat het klinke tot Uw eer. 
Dat der kind'ren mond U prijze 
voor Uw gunst en goedheid Heer. 
 
    Looft de Heer! Looft de Heer! 
    Halleluja! Halleluja! 
    Halleluja! Zingt Zijn eer! 
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2. Boven bidden, boven denken, 
  hebt Gij aan ons welgedaan; 
  neen, wij kunnen U niets schenken, 
  neem ons staam'lend lied slechts aan. 
   
    Looft de Heer! Looft de Heer! 
    Halleluja! Halleluja! 
    Halleluja! Zingt Zijn eer! 
 
3. De Eng'len en der zaal'gen koren 
  prijzen U in 't hemelhof. 
  Ook naar kind'ren wilt Gij horen; 
  uit hun mond bereidt G' U lof. 
 
    Looft de Heer! Looft de Heer! 
    Halleluja! Halleluja! 
    Halleluja! Zingt Zijn eer! 
 
Zegen 
 
Orgelspel ‘Ik zie een poort wijd open staan’  
                                     (Joh. de Heer, 140) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij wensen u en elkaar nog een fijne avond en een goede 
week. De volgende Joh. de Heer avonddienst is op 12 februari. 


