
Programma ‘Orgel op verzoek’ 
24 april 2020 19 - 20 uur 

Organisten: Johan van der Steen en Barthold Jongejan 
 
1. Zingt een nieuw lied voor God de Here 
2. Meester, de stormwind giert woedend 
3. Samen in de naam van Jezus 
4. Heer, U doorgrondt en kent mij 
5. Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
6. Door de wereld gaat een woord 
7. De steppe zal bloeien 
8. Eens komt de grote zomer 
9. Vervuld van uw zegen 
10. De dag door uwe gunst ontvangen 
 

1. Zingt een nieuw lied voor God de Here 

Zingt een nieuw lied voor God den Here, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien hem heerlijk triomferen, 
met opgeheven rechterhand. 
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde, 
bevrijdend heil en bindend recht, 
voor alle volkeren op aarde, 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
 
Laat alle zeeën, alle landen, 
hem prijzen met een blij geluid. 
Rivieren klappen in de handen, 
de bergen jubelen het uit. 
Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
Hij komt, o volken weest verblijd, 
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
zijn heil en zijn gerechtigheid. 

 

2. Meester, de stormwind giert woedend 

Meester, de stormwind giert woedend, de golven bedreigen mij. 
De lucht is verduisterd door wolken en nergens is hulp nabij. 
Raakt het U niet, dat w' in nood zijn"! Hoe kunt Gij slapen, Heer, 
Nu wij dreigen ons graf hier te vinden,  in 't kokende, diepe meer? 
De wind en de golven, zij doen Uw wil: Zwijgt, weest stil. 
Hoe hoog ook de zee en haar golven slaan,  
Demonen of machten, zij doen niet vergaan,  



Het scheepje waarop zich aan boord bevindt,  
De Meester van zee en van aard' en wind.  
Zij allen buigen zich voor Uw wil,  
Zwijgt, weest stil! Zwijgt weest stil.  
Zij allen buigen zich voor Uw wil,  
Zwijgt, zwijgt, weest stil 
  
Meester, in droefheid en angsten en smart buig ik mij terneer. 
Mijn hart is ten diepste bewogen, ontwaak toch en red mij, Heer! 
Stormen van vrees en van zonde, slaan nu mijn ziel terneer; 
Ik verga, o mijn dierbare Meester,  neem haastig het roer, o Heer. 
De wind en de golven, zij doen Uw wil: Zwijgt, weest stil. 
Hoe hoog ook de zee en haar golven slaan,  
Demonen of machten, zij doen niet vergaan,  
Het scheepje waarop zich aan boord bevindt,  
De Meester van zee en van aard' en wind.  
Zij allen buigen zich voor Uw wil,  
Zwijgt, weest stil! Zwijgt weest stil.  
Zij allen buigen zich voor Uw wil,  
Zwijgt, zwijgt, weest stil 
  
Meester, de stormen zijn over, en kalm is het spieg'lend meer, 
En zoals de zon straalt op aarde, straalt z' ook in mijn harte weer. 
Blijf toch, gezegende Heiland, blijf en verlaat mij niet, 
O, dan land ik met vreugd' in Uw haven, waar Gij Uwe rust mij biedt. 
De wind en de golven, zij doen Uw wil: Zwijgt, weest stil. 
Hoe hoog ook de zee en haar golven slaan,  
Demonen of machten, zij doen niet vergaan,  
Het scheepje waarop zich aan boord bevindt,  
De Meester van zee en van aard' en wind.  
Zij allen buigen zich voor Uw wil,  
Zwijgt, weest stil! Zwijgt weest stil.  
Zij allen buigen zich voor Uw wil,  
Zwijgt, zwijgt, weest stil.. 

  



3. Samen in de naam van Jezus 

Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot Zijn eer 
 
Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
En Zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren 
omdat Hij erover waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 
 
Prijs de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
't Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer. 

 

4. Heer, U doorgrondt en kent mij 

Heer, U doorgrondt en kent mij; 
mijn zitten en mijn staan 
en U kent mijn gedachten, 
mijn liggen en mijn gaan. 
De woorden van mijn mond, o Heer, 
die zijn voor U bekend 
en waar ik ook naar toe zou gaan, 
ik weet dat U daar bent. 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij 
en naast mij 
en om mij heen. 
Heer, U bent altijd bij mij, 



U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij 
en naast mij 
en om mij heen, 
elke dag. 
Heer, U doorgrondt en kent mij, 
want in de moederschoot 
ben ik door U geweven; 
U bent oneindig groot. 
Ik dank U voor dit wonder, Heer, 
dat U mijn leven kent 
en wat er ook gebeuren zal, 
dat U steeds bij mij bent. 

 

5. Heer, uw licht en uw liefde schijnen 

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 bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
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. 
 
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. 
  
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. 
 
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. 
 
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. 

6. Door de wereld gaat een woord 

Door de wereld gaat een woord 
en het drijft de mensen voort: 
"Breek uw tent op, ga op reis, 
naar het land, dat Ik u wijs." 
 
Here God, wij zijn vervreemden, 
door te luist' ren naar Uw stem. 
Breng ons saam met Uw ontheemden, 
naar het nieuw Jeruzalem. 
 
Menigeen ging zelf op pad, 
daar hij thuis geen vrede had. 
Eeuwig heimwee spoort hem aan, 
laat ook hem het woord verstaan. 
 
Here God, wij zijn vervreemden, 
door te luist' ren naar Uw stem. 
Breng ons saam met Uw ontheemden, 
naar het nieuw Jeruzalem. 
 
Door de wereld klinkt een lied, 
tegen angsten en verdriet, 
tegen onrecht, tegen dwang, 
richten pelgrims hun gezang. 
 
Here God, wij zijn vervreemden, 
door te luist' ren naar Uw stem. 
Breng ons saam met Uw ontheemden, 
naar het nieuw Jeruzalem. 
 
Door de wereld gaat een woord 
en het drijft de mensen voort: 
"Breek uw tent op, ga op reis, 
naar het land, dat Ik u wijs." 
 
Here God, wij zijn vervreemden, 
door te luist' ren naar Uw stem. 
Breng ons saam met Uw ontheemden, 
naar het nieuw Jeruzalem. 



7. De steppe zal bloeien 

De steppe zal bloeien, de steppe zal lachen en juichen; 
de rotsen die staan vanaf de dagen der schepping, 
staan vol water, maar dicht - de rotsen gaan open. 
Het water zal stromen, het water zal tintelen, stralen, 
dorstigen komen en drinken. 
De steppe zal drinken, de steppe zal bloeien, 
de steppe zal lachen en juichen. 
 
De ballingen keren, zij keren met blinkende schoven; 
die gingen in rouw tot aan de einden der aarde 
één voor één en voorspoed; die keren in stoeten. 
Als beken vol water, als beken vol toesnellend water, 
schietend omlaag van de bergen. 
Als lachen en juichen, die zaaiden in tranen, 
die keren met lachen en juichen. 
 
De dode zal leven, de dode zal horen; nu leven; 
ten einde gegaan en onder stenen bedolven; 
dode, dode, sta op, het licht van de morgen! 
Een hand zal ons wenken, een stem zal ons roepen: 
Ik open hemel en aarde en afgrond 
En wij zullen horen, en wij zullen opstaan 
En wij zullen lachen en juichen. 

8. Eens komt de grote zomer 

Eens komt de grote zomer 
Waarin zich ’t hart verblijdt. 
God zal op aarde komen 
Met groene eeuwigheid 
De hemel en de aarde 
Wordt stralende en puur. 
God zal zich openbaren 
In heel zijn kreatuur. 

9. Vervuld van uw zegen 

Vervuld van uw zegen 
gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis 
waar uw stem wordt gehoord. 
In Christus verbonden 
tezamen gezonden 
op weg in een wereld 
die wacht op uw woord 



 
Om daar in genade 
uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep 
in het donkerste dal. 
Door liefde gedreven 
om wie met ons leven 
uw zegen te brengen 
die vrucht dragen zal. 

10. De dag door uwe gunst ontvangen 

De dag, door uwe gunst ontvangen 
is weer voorbij, de nacht genaakt 
en dankbaar klinken onze zangen 
tot U, die 't licht en 't duister maakt 
 
Die dan, als onze beden zwijgen 
als hier het daglicht onderduikt 
weer nieuwe zangen op doet stijgen 
ginds waar de nieuwe dag onluikt 
 
Zodat de dank U toegezonden 
op aard’ nooit onderbroken wordt 
maar steeds opnieuw door mensenmonden 
gezongen en gesproken wordt 
 
Voorwaar, de aarde zal getuigen 
van U, die thans en eeuwig zijt 
tot al uw schepselen zich buigen 
voor uwe liefd' en majesteit 
 
 
 
Bedankt voor het kijken en luisteren en tot volgende week. 
 
Wat?  ‘Orgel op verzoek’ 
Waneer?  1 mei 2020 
Hoe laat? 19 – 20 uur 
Wie? Johan & Barthold 
Verzoeknummer? orgelopverzoek@pknfijnaart.nl 
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