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ABRAHAM  -  WAARHEEN? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afsluiting van het startweekend  van de Vrije Evangelische Gemeente  
Zondag 9 september 2018, 15.00 uur 
Dit is de eerste uit een reeks Heerde-zingt-op-zondag diensten (10) 
 

Locatie:  schaapskooi – Renderklippen 
 
Medewerkenden: 
Zwier van der Weerd, zang 
Harry Stijf, begeleiding Zwier 
Ted Hoogers, begeleiding samenzang 
Peter Stoffer, bijbellezing 
ds. Sjaak Weststrate, voorganger 
  



- woord van welkom 
 
We zingen samen: lied 218 (opw.) 

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 er over waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. 

 
Prijst 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! 

 
- lied 640 (2x) (opw.) 

Ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? 
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, die mij bij zal staan. 
 
Mijn hulp is van U, Heer, die alles heeft gemaakt. 
U zult voorkomen dat ik wankel of val. 
U bent mijn beschermer die over mij waakt, 
die niet sluimeren of slapen zal. 
Wat kan mij gebeuren door zon of door maan? 
U bent mijn schaduw, U bent er altijd. 
Bewaart heel mijn leven, mijn komen en gaan, 
U beschermt mij tot in eeuwigheid.  
Mijn hulp is van U, Heer! Mijn hulp is van U, Heer. O, van U! 

 
- lied 717 (opw.) 

Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang 
 voor de onzekerheid van morgen. 
 God omgeeft je steeds;  Hij is erbij in je beproevingen en zorgen. 
 refrein:  
 God, U bent mijn God  en ik vertrouw op U en zal niet wankelen. 
 Vredevorst, vernieuw  een vaste geest binnenin mij,  
 die rust in U alleen. 
 
 Stil, mijn ziel wees stil en dwaal niet af;  

dwars door het dal zal Hij je leiden. 



 Stil, vertrouw op Hem en hef je schild 
 tegen de pijlen van verleiding. (refr.) 
  
 Stil, mijn ziel wees stil en laat nooit los 
 de waarheid die je steeds omarmd heeft. 
 Wacht, wacht op de Heer; de zwartste nacht 
 verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. (refr., 2x) 
 
- we gaan bidden 
- we luisteren naar de bijbel: Genesis 12 vers 1 t/m 9 
-  Zwier zingt 
- uitleg van het verhaal 
 
we zingen samen: - hé kom je kijken wie ik heb ontmoet (Elly en Rikkert) 

refrein: 

Hé kom je kijken wie ik heb ontmoet.  
Kom en zie, kom en zie. 
Hé kom je kijken naar de wonderen die Hij doet. 
Kom en zie, kom en zie. 
 
De blinden maakt Hij ziende gevangenen maakt Hij vrij. 
De armen zijn Zijn vrienden en Hij houdt van jou en mij. 
refrein: 

Hé kom je kijken wie ik heb ontmoet.  
Kom en zie, kom en zie. 
Hé kom je kijken Hij doet alle mensen goed. 
Kom en zie, kom en zie. 
 
De lammen laat Hij lopen bedroefden maakt Hij blij. 
Hij maakt de hemel open want Hij houdt van jou en mij.  
refrein: 

Hé kom je kijken wie ik heb ontmoet. 
Kom en zie, kom en zie. 
Hé kom je kijken Hij doet alle mensen goed. 
Kom en zie, kom en zie.  
Kom en zie, kom en zie. 

 
- lied 448 (ev.ldb.) 

Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer, 
leg maar gewoon je hand in die van onze Heer. 
 
Je hoeft niet bang te zijn, als oorlog komt of pijn. 
De Heer zal als een muur rondom je leven zijn. 



 Je hoeft niet bang te zijn, al gaan de lichten uit. 
God is er en Hij blijft, als jij je ogen sluit. 

 
- Zwier zingt 
- we bidden en danken 
- we geven voor Trans World Radio 
 
We zingen het slotlied: 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. 
 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’. 
 
 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. 
 
 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.: ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. … 
     (laatste regel wordt twee keer gezongen) 

 
- we gaan op weg met de zegen van God 
 
Blijf nog even samen, om na te praten en iets lekkers te drinken/eten. 
 
Voor wie nader contact wil: www.vegkruiskerkheerde.nl 
 
 
 

http://www.vegkruiskerkheerde.nl/

