
Hervormde Gemeente Herwijnen 

Zanguurtje 

Zanguurtje op zondag 4 december 2022 aansluitend aan de avonddienst 

Na de kerkdienst drinken we eerst koffie en hoort u ondertussen koormuziek. 
 

• Gez. 7, Weerklank 112: Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen 
1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 

Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor u open 
en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aard' en hemel zingen, 
verkwik mij met uw heil'ge gloed. 
Kom met uw zachte glans doordringen, 
o Zon van liefde, mijn gemoed! 

2. Vervul, o Heiland, het verlangen, 
waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Ik blijf op U in liefde staren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik uwe troost ervaren: 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!  

• Lb 1005: Zoekend naar licht hier in het duister 

1. Zoekend naar licht hier in het duister, 
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. Refr. 

2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen, 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. Refr. 

 
Refr: Christus, ons licht 

  schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

3. Zoekend naar brood lijden zij honger 
Zoekend naar water lijden zij dorst. 
Maak ons uw brood, breek ons voor allen, 
U bent de vredevorst. 

 
4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 

zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Maak ons een huis van levende stenen, 
schuilplaats voor U gebouwd. Refr. 

5. Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is. Refr.

• Opw 400: Liefde was het, onuitputt’lijk
1. Liefde was het, onuitputt'lijk, 

Liefd' en goedheid, eind'loos groot. 
Toen de Levensvorst op aarde 
Tot ons heil zijn bloed vergoot. 
Komt, laat ons zijn liefde prijzen! 
God geeft vreugd' en dankensstof. 
Eenmaal zingen wij voor eeuwig 
In de hemel zijnen lof. 

2. Rijd als Heerser door de velden, 
Jezus in uw grote kracht. 
Niets, niets kan U tegenhouden, 
Zelfs de hel niet met haar macht. 
Voor uw naam, zo groot en heerlijk 
Zinkt de vijand weg in 't niet. 
Heel de schepping, Heer, zal beven, 
Als zij U, haar Koning, ziet.

• Gez. 10: Daar is uit ’s werelds duist’re wolken

1. Daar is uit 's werelds duist're wolken 
een licht der lichten opgegaan. 
Komt tot zijn schijnsel, alle volken, 
en gij, mijn ziele, bid het aan! 
Het komt de schaduwen beschijnen, 
de zwarte schaduw van de dood: 
de nacht der zonde zal verdwijnen, 
genade spreidt haar morgenrood. 

4. Gij wilt met vrede tot ons komen, 
met vreed' en vrijheid, vreugd' en eer. 
Het juk is van de hals genomen, 
God lof, wij zijn geen slaven meer! 
De staf des drijvers ligt verbroken, 
aan wie ons hart zich had verkocht, 
en 't wapentuig in brand gestoken 
van hem, die onze ziele zocht. 

 
5. Wat heil, een Kind is ons geboren, 

een Zoon gegeven door uw kracht! 
De heerschappij zal Hem behoren, 
zijn last is licht, zijn juk is zacht. 
Zijn naam is "wonderbaar", zijn daden 
zijn wond'ren van genaad' alleen. 
Hij doet ons, hoe met schuld beladen, 
verzoend voor 't oog des Vaders tre’en. 

7. O Vredevorst, Gij kunt gebieden 
de vreed' op aard' en in mijn ziel! 
Doe elke zondaar tot U vlieden, 
dat al wat ademt voor U kniel'! 
Dit zal de God des heils bewerken, 
Hij zal de zetel, u bereid, 
met recht en met gerechte sterken; 
Hem zij de lof in eeuwigheid! 
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• Opw. 464: Wees stil voor het aangezicht van God 

1.  Wees stil voor het aangezicht van God   
want heilig is de Heer’ 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag  
en kniel nu voor hem neer 
Die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt  
Wees stil voor het aangezicht van God 
want heilig is de Heer 

2. Wees stil, want de heerlijkheid van God  
 omgeeft ons in dit uur 

Wij staan nu op heilige grond 
waar Hij verschijnt met vuur 
Een eeuwig durend licht straalt van Zijn aangezicht 
Wees stil, want de heerlijkheid van God  
omgeeft ons in dit uur 

 
3. Wees stil, want de kracht van onze God   

daalt neer op dit moment 
De kracht van de God die vergeeft  
en ons genezing brengt 
Niet is onmogelijk voor wie gelooft in Hem 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 

• Psalm 42: 1 en 5 

1 't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 
Schreeuwt niet sterker naar 't genot 
Van de frisse waterstromen, 
Dan mijn ziel verlangt naar God. 
Ja, mijn ziel dorst naar den Heer'; 
God des levens, ach, wanneer 
Zal ik naad’ren voor Uw ogen, 
In Uw huis Uw Naam verhogen? 

5. Maar de Heer' zal uitkomst geven, 
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt. 
'k Zal in dit vertrouwen leven, 
En dat melden in mijn lied; 
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht 
Zingen, daar ik Hem verwacht; 
En mijn hart, wat mij moog' treffen, 
Tot den God mijns levens heffen. 

• Weerklank 115: 1, 3 en 4: Laat ieder het horen

1. Laat ieder het horen, dat eens werd geboren, 
de Redder der wereld, de Heer van 't heelal. 
De engelen melden, in Efratha's velden, 
dat Hij werd geboren in Bethlehems stal. 

3. In doeken gewonden, voor al onze zonden, 
ligt hier in een kribbe het Godd'lijk Kind. 
De sterre gaat stralen, voor wie moe van 't dwalen, 
bij 't wonder van Bethlehem vrede vindt. 

Refrein 
Komt, laten wij eren, de Here der Heren, 
zo groot van ontferming en van gena. 
Want Hij wil ons geven, dicht bij Hem te leven. 
De Heiland der wereld, halleluja! 

4. Wil daarom niet klagen, maar dankbaar gewagen, 
van blijdschap en vrede, voor ons bereid. 
Van 't Kind dat het leven, weer glans heeft gegeven, 
Hem zij al de glorie in eeuwigheid. 

• Weerklank 113, LvdK 125: O kom, o kom, Immanuël 

1. O kom, o kom, Immanuël, 
verlos uw volk, uw Israël, 
herstel het van ellende weer, 
zodat het looft uw naam, o Heer! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 

3.  O kom, o kom, Gij Oriënt, 
en maak uw licht alom bekend; 
verjaag de nacht van nood en dood, 
wij groeten reeds uw morgenrood. 
Wees blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 

5.  O kom, die onze Heerser zijt, 
in wolk en vuur en majesteit. 
O Adonai, die spreekt met macht, 
verbreek het duister van de nacht. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 

• Weerklank 124:  Hoor de eng’len zingen d’ eer

Hoor, de eng'len zingen d' eer 
van de nieuw geboren Heer! 
Vreed' op aarde, 't is vervuld: 
God verzoent der mensen schuld. 
Voeg u, volken, in het koor, 
dat weerklinkt de hemel door, 
zing met algemene stem, 
voor het kind van Bethlehem! 
Hoor, de eng'len zingen d' eer 
van de nieuw geboren Heer! 

Hij, die heerst op 's hemels troon, 
Here Christus,'s Vaders Zoon, 
wordt geboren uit een maagd 
op de tijd, die God behaagt. 
Zonne der gerechtigheid, 
Woord dat vlees geworden zijt, 
Tussen alle mensen in, 
In het menselijk gezin. 
Hoor, de eng'len zingen d' eer 
van de nieuw geboren Heer! 

Lof aan U die eeuwig leeft 
En op aarde vrede geeft, 
Gij die ons geworden zijt 
Taal en teken in de tijd, 
Al uw glorie legt Gij af 
Ons tot redding uit het graf, 
dat wij ongerept en rein 
nieuwgeboren zouden zijn, 
Hoor, de eng'len zingen d' eer 
van de nieuw geboren Heer! 


