
 HEERDE ZINGT OP ZONDAG  
zondag 14 januari 2018, 19.00 uur 
 
ZINGENDE GEZEGEND: HEIL EN ZEGEN 
Voorganger:  ds. J.M. Weststrate 
Organist:   Ted Hoogers 
Lezing:     Psalm 4 (Mirjam Peppelman) 
Muz. medew. Gospelkoor SIGN, uit Epe 
Collecten:   Gemeente en Maandblad 
_____________________________________________________________ 
 
1.Samenzang lied 57 (jdh) 
 Er komen stromen van zegen. 
 Dat heeft Gods woord ons beloofd; 
 stromen, verkwikkend als regen, 
 vloeien tot elk die gelooft. 
 refrein:  
 Stromen van zegen,  
 komen als plasregens neer. 
 Nu vallen drupp’len reeds neder, 
 zend ons die stromen, o Heer! 
 
 Er komen stromen van zegen, 
 heerlijk verkwikkend zal 't zijn: 
 op de valleien en bergen 
 zal er nieuw leven dan zijn. (refr.) 
 
 Er komen stromen van zegen, 
 zend ons die Heilstroom nu neer! 
 Geef ons die grote verkwikking; 
 geef z' ons voortdurend, o Heer! (refr.) 
 
2. Samenzang lied 626 (jdh) 
 God is hier, Hij wil ons zeeg'nen 
 met des Heil'ge Geestes kracht. 
 Zie, de wolk hangt zwaar reeds neder, 
 straks daalt regen op wie wacht. 
 refrein: 
  Wil nu komen, Heer, wij smeken 't, 
 zend een stroom van zegen neer; 
 zie ons wachten, zie ons wachten, 
 zend nieuw leven, dierb're Heer! 
 
 God is hier, hier in ons midden, 
 wij aanbidden Zijne naam; 
 o, dat Zijn gena' verkwikke 
 u en mij en allen saam. (refr.) 
 
 God is hier, wij zenden smekend 
 dit gebed tot Zijne troon: 
 dat elk hart van liefd' ontbrande 
 door Zijn liefd' in Zijne Zoon. (refr.) 
 
 Heiland, wil genadig horen, 
 in vertrouwen smeken w' U: 
 open ons de hemelvenst'ren, 
 zend een rijke zegen nu. (refr.) 
 
Mededelingen kerkenraad 
 
3.Aanvangslied 835 (nw.ldb.) 
 Jezus, ga ons voor deze wereld door, 
   en U volgend op uw schreden 
   gaan wij moedig met U mede. 
   Leid ons aan uw hand naar het vaderland. 
 

 Valt de weg ons lang, zijn wij klein en bang, 
   sterk ons, Heer, om zonder klagen 
   achter U ons kruis te dragen. 
   Waar Gij voor ons trad, is het rechte pad. 
 
  Krimpt ons angstig hart onder eigen smart, 
   moet het met de ander lijden, 
   Jezus, geef ons kracht tot beide. 
   Wees Gij zelf het licht dat ons troost en richt. 
 
  In de woestenij, Heer, blijf ons nabij 
   met uw troost en met uw zegen 
   tot aan 't eind van onze wegen. 
   Leid ons op uw tijd in uw heerlijkheid. 
 
Bemoediging en groet 
 
4. Samenzang lied 837 (nw.ldb.) 

 Iedereen zoekt U, jong of oud,  
 speurend langs allerlei wegen: 
 kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd – 
 Meester, waar kom ik U tegen? 
 Eens vindt U ons, bij dag of nacht, 
 moe van onszelf en zonder kracht, 
 dorstend naar liefde en zegen. 
 
 Volgen wij, Heiland, niet uw spoor: 
 laten wij anderen bloeden, 
 geven wij pijn en angsten door – 
 neem ons dan onder uw hoede. 
 Spreek uw genezend woord vol macht, 
 dan krijgt ons leven nieuwe kracht. 
 Spreek, dan keert alles ten goede. 
 
 Heer, als ons denken U ontkent, 
 kan ons de leegte benauwen. 
 Als onze hand uw schepping schendt, 
 wilt U ons dan nog vertrouwen? 
 Twijfel of hoogmoed, onverstand – 
 neem ons, uw mensen, bij de hand. 
 Laat ons uw schoonheid aanschouwen. 
 
 Koning, uw rijk is zo nabij –   
 open mijn ogen en oren! 
 Onrustig is mijn hart in mij, 
 totdat het nieuw wordt geboren. 
 Daarom zoekt U elk mensenkind. 
 Zoek, herder, mij, opdat ik vind 
 en steeds meer bij U zal horen. 
 
- Gebed 
- ZINGENDE GEZEGEND: HEIL EN ZEGEN 

 
5.SIGN en gemeente: lied 697 (opw.) 
 Al wat ik ben, leg ik in uw hand, ik geef mijzelf volledig. 
 Mijn leven rust in de palm van uw hand, 
 ik ben van U voor eeuwig. 
 refrein: 

 Jezus, ik geloof in U. Jezus, ik vertrouw op U. 
 En de reden dat ik leef, de reden dat ik zing, 
 bent U alleen. 
 
 Zo wandel ik heel dicht aan uw zij, 
 ook in mijn pijn vertroost U mij. 
 En ik vertrouw op wat U belooft, 
 uw woord staat vast voor eeuwig. (refr.) 



 Ik aanbid u, ik aanbid U, Heer. 
 Ik aanbid u, ik aanbid U, Heer. 
 Ik vertrouw U, ik vertrouw op U. 
 Ik vertrouw U, ik vertrouw op U. (refr.) 
 

- SIGN zingt 
- Lezen: Psalm 4 
 
6. SIGN en gemeente lied 733 (opw.) 
 De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
 mijn dag begint met een lied voor U. 
 Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 
 laat mij nog zingen als de avond valt. 
 refrein:    
 Loof de Heer, o mijn ziel. 
 O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. 
 Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, 
 verheerlijk zijn heilige naam. 
 
 Heer, vol geduld toont U ons uw liefde. 
 Uw naam is groot en uw hart is zacht. 
 Van al uw goedheid wil ik blijven zingen; 
 tienduizend redenen tot dankbaarheid. (refr.) 
  
 En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
 mijn adem stokt en mijn einde komt, 
 zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen; 
 tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. (refr.2x) 
 
 Met meer passie dan ooit; o mijn ziel 
 Verheerlijk zijn heilige naam. 
 
SIGN zingt 

 
7. Samenzang lied 3 (ev.ldb.) 
 U zal ik loven, Heer met mijn ganse hart. 
 O God, ik wil uw wonderen verhalen, 
 in U wil ik mij verheugen. 
 U zal ik loven Heer, met mijn ganse hart. 
 Ik zal U maken tot het voorwerp van mijn vreugde, 
 halleluja. 
 
Meditatie: HEIL EN ZEGEN 
 
8. Samenzang lied 710 (opw.) 
1. Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
 Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
 Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
 O God, zegen mij alle dagen lang! 
 
2.Vader, maak mij tot een zegen; ga mij niet voorbij. 
 Regen op mij met uw Geest, Heer, Jezus, kom tot mij 
 als de Bron van leven, die ontspringt, diep in mij. 
 Breng een stroom van zegen,  
 waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 
3. Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
 Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
 Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
 O God, zegen ons tot in eeuwigheid. 
 
4.Vader, maak ons tot een zegen hier in de woestijn. 
 Wachtend op uw milde regen  om zelf een bron te zijn. 
 Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij. 
 Van u liefde delend  
 waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

 Muzikaal intermezzo 
 (couplet 4 herhalen) 

 
 Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij. 
 Van u liefde delend  
 Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
9.SIGN en gemeente lied 770 (opw.) 
 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. 
 Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
 Waar ik ben, bent U, wat een kostbaar geheim. 
 Uw Naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
 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. 
 
 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: 
 ‘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’. 
 
 O Naam aller namen, aan U alle eer. 
 Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer: 
 geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
 Ik zal eeuwig  zingen, dicht bij U zijn. (refr.)   
  

- SIGN zingt 
- dankgebed en voorbede 
- inzameling van de gaven (gemeente en maandblad) 
 
10.Samenzang lied 79 (ev.ldb.) 
 Vrede zij u, vrede zij u,      
 gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.       
 
 Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.  
 Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij.                       
  
 Ontvangt mijn Geest, heilige Geest.  
 Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.                 
 
 Vrede zij u, vrede zij u,               
 gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.                          
  
Zegen 
 
11.We zingen bij het verlaten van de kerk lied 415(nlb)  
 Zegen ons, Algoede, neem ons in uw hoede 
   en verhef uw aangezicht over ons en geef ons licht. 
 
 Stort, op onze bede, in ons hart uw vrede, 
   en vervul ons met de kracht  
 van uw Geest bij dag en nacht. 
 
 Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen 
   Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw naam ter eer! 
 
De volgende HZOZ dienst is op zondag 11 februari 2018, 19.00 uur 
Thema: ZINGENDE GEZEGEND GEZEGEND LEVEN 
Muzikale medewerking: Kuriakèsingers uit Wezep 


