
 HEERDE ZINGT OP ZONDAG 13 januari 2019, 19.00 uur 

 
                           KOM & ZIE:   
                           ABRAHAM – eigen initiatief 
 
Voorganger:  ds. J.M. Weststrate 
Organist:   Joop Bosch 
Lezing:     Genesis 16 (Klazien van den Heuvel) 
Muz. medew. Arioso o.l.v. Jenny van Ark 
_______________________________________________________________ 
1.Samenzang lied 17 (jdh) 

 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. 
 
 Als ik maar weet, dat ook voor mij, 
 de Heer aan 't kruishout stierf, 
 en dat de Heiland ook voor mij, 
 een levenskroon verwierf. (refr.) 
 
 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. (refr.) 
 
 Als ik maar weet, ook als op aard' 
 mij droefheid wacht of kruis, 
 dat ieder kruis mij nader brengt 
 bij 't eeuwig Vaderhuis. (refr.) 

 
2. Samenzang lied 224 (ev.ldb.) 
 refrein: 

 God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. 
 Langs wegen die geen mens bedenkt, 
 maakt Hij mijn zijn wil bekend. 
 Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht. 
 Als ik mijn hand in zijn hand leg,  
 wijst Hij mij de weg. Wijst Hij mij de weg.  
 
 Al moet ik door de wildernis, Hij leidt mij. 
 Hij toont mij een rivier in de woestijn. 
 Alles zal ooit vergaan 
 maar zijn liefde blijft bestaan 
 en Hij maakt iets heel nieuws vandaag. (refr.) 
 
3. Aanvangslied 5 (jdh) 
 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.  
 
 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.  
 
 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.” 
 
4. Samenzanglied 17,1,3 en 5(Z.G. mel.Gez.231,ldb.1973 

 Geloofd zijt Gij, God onze Heer,  in eeuwigheid geprezen! 

 U is de majesteit, de eer, hoog is uw roem gerezen; 
 want al wat in de hemel woont  en al wat leeft op aarde 

 behoort aan U, die hoog gekroond  

 het koningschap aanvaardde. 
 

 Maar wat zou U van onze kant  aan gaven zijn te geven 
 Wij schenken U wat uit uw hand   

 ons eerder was gegeven; 
 wijzelf zijn gast en vreemdeling;  
 de dagen, de geslachten, 
 een schaduw die weer verderging 

 waarvan wij niets verwachten. 
 

 O God van vader Abraham en God van alle zonen, 
 wij bidden U: laat vuur en vlam;  
 uw Geest onder ons wonen; 
 dan zullen wij in eeuwigheid U dienen in uw woning  
 en U volkomen toegewijd lofzingen - onze Koning! 

 
Arioso: ‘Heer wijs mij de weg’ 
 
5. Samenzang Arioso en gemeente: ‘zoekend naar licht’ 
 Zoekend naar licht, hier in het duister 
 Zoeken wij U, waarheid en kracht 
 Maak ons Uw volk, heilig vol luister, 
 Schijn in de donk’re nacht. 
 refrein: 

 Christus ons licht, schijn door ons heen 
 schijn door het duister. 
 Christus ons licht, schijn ook vandaag hier in Uw huis. 
 
 Arioso en gemeente: 

 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.) 
 
 refrein: Arioso en gemeente: (2x) 

 Christ be our light,  
 Shine in our hearts, shine trough the darkness. 
 Christ be our light,  
 shine in you church, gathered today. 
 
6. Samenzang Arioso en gemeente lied 770 (opw.) 
 Arioso: 
 Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige naam 
 Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan 
 Waar ik ben, bent U, wat een kostbaar geheim 
 U naam is: Ik ben en Ik zal er zijn. 
 refrein: 

 Ik ben die Ik ben is Uw eeuwige naam 
 Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan 



 Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
 Uw naam is Ik ben en Ik  zal er zijn. 
 
  Arioso: 
 Een boog in de wolken als teken van trouw 
 Staat boven mijn leven, zegt Ik ben bij jou 
 In tijden van vreugde, maar ook van verdriet 
 Ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 refrein: Arioso en gemeente: 
 Ik ben die Ik ben is Uw eeuwige naam 
 Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan 
 Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
 Uw naam is Ik ben en Ik  zal er zijn. 
 
 Arioso:  
 De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
 Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet. 
 Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam 
 U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 refrein Arioso en gemeente: Ik ben die Ik ben…. 

  
 Arioso en gemeente: 
 O Naam aller namen, aan U alle eer 
 Niets kan mijn ooit scheiden van Jezus, mijn Heer 
 Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn 
 Ik zal eeuwig zingen, dichtbij U zijn. (refr.) 

 
Arioso: ‘Look at the world’ (vertaling) 
 Kijk naar de wereld, alles om ons heen; 
 Kijk naar de wereld en verwonder je elke dag. 
 Kijk naar de wereld, zoveel vreugde en wonderen op onze weg. 
  
 Kijk naar de aarde die fruit en bloemen voortbrengt 
 Kijk naar de lucht, de zonneschijn en de regen. 
 Kijk naar de heuvels, de bomen en de bergen,  rivieren en velden. 
 
 Denk aan het voorjaar, de warmte van de zomer. 
 De oogst voor de winterse kou. 
 Alles groeit, heeft zijn eigen seizoen  
 onder de hoede van de Vader. 
 
 Al het goede, al wat we nodig hebben en koesteren, 
 komt van de Here als teken van Zijn liefde. 
 Wij mogen bewaren wat Hij heeft gegeven 
 aarde en hemel zijn van Hem. 
 
 Lof voor de Heer, voor heel de schepping, 
 geef ons dankbare harten, opdat wij mogen zien: 
 al het goede dat wij mogen krijgen, elke zegen. 
 Alle dingen komen van U. 

 
8.Samenzang lied 330 (jdh.) 
 Leer mij Uw weg, o Heer, leer mij Uw weg. 
 Schenk van Uw kracht mij meer, leer mij Uw weg. 
 Houd mij in evenwicht, dat 'k voor Uw aangezicht, 
 wandel in 't volle licht, leer mij Uw weg. 
 
 Als vrees soms 't hart benauwt, leer mij Uw weg. 
 Als zorg mijn dank verflauwt, leer mij Uw weg. 
 Help mij in vreugd en pijn, noodweer of zonneschijn  
 steeds blij in U te zijn, leer mij Uw weg. 
 
 Hoe ook mijn toestand wordt, leer mij Uw weg. 
 't Leven zij lang of kort, leer mij Uw weg. 
 Is dan mijn loop volbracht, vrees ik geen dood of macht, 
 daar mijn ziel U verwacht, leer mij Uw weg.` 
 
 

 Wat ook dit leven brengt, Hij is nabij. 
 't Zij 't vreugd of droefheid schenkt, Hij is nabij. 
 Hoe sterk ook satans macht, Jezus geeft licht en kracht 
 ieder, die Hem verwacht; Hij is nabij. 
 
Arioso: ‘The scout’ (Hymn) 

 
9. Samenzang Arioso en gemeente: ‘Bless the Lord’ 
 Bless the Lord, oh my soul, oh my soul 
 worship His holy name. 
 Sing like never before, oh my soul 
 I worship Your holy name. 
 
10.Samenzang lied 687 (opw.) 

 Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind 
 dat heel de levensweg slechts in U richting vindt. 
 Als mij de moed ontbreekt om door te gaan; 
 troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 
 
 Heer, leer mij uw weg die zuiver is en goed. 
 Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet. 
 Als mij het zicht ontbreekt, het donker is; 
 leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. 
  
 Heer, leer mij uw wil aanvaarden als een kind 
 dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt. 
 Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan; 
 spreek door uw woord en Geest  
 mijn hart en leven aan. 
 
 Heer, toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend 
 hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt. 
 Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef; 
 toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft. 
 Toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft. 
 
11.Samenzang lied 232 (ev.ldb.) 
 Is hier een hart, door vrees benard,  
 vermoeid door 's levens strijd? 
 Twijfel drukt u neer; gij struikelt telkens weer; 
 o, vat weer moed, want God is goed  
 en steeds tot hulp bereid! 
 Zo gij slechts kunt geloven, ziet gij Zijn heerlijkheid. 
 refrein: 

 Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht  
 voor elk die wond'ren van Hem verwacht. 
 Ja, wie Hem aanraakt, ervaart Zijn kracht. 
 Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. 
  

 Gaat gij gebukt, door zorg gedrukt? 

 Leg dan uw lasten neer! 

 Tob niet langer voort, vertrouw op 's Heren Woord! 

 Hij hoort uw beê en schenkt u vreê  
 in liefde eind'loos teer. 
 Zo gij slechts kunt geloven,  
 niets is onmoog'lijk meer! (refr.) 
  
 
De volgende Heerde zingt op zondag is op  
zondag 10 februari 2019, 19.00 uur. 
Het thema is dan: Abraham: afspraak is afspraak 
Muzikale medewerking: Tuum Est uit Veessen 
 

  


