
HEERDE ZINGT OP ZONDAG 8 maart 2020, 19.00 uur 

 
MET HART EN ZIEL  
              
Je werk doen: BARNABAS 
 
             
            Voorganger:   ds. J.M. Weststrate 
            Organist:      Jan Koelewijn 
            Muz. medew.:   ARIOSO uit Heerde o.l.v. 
       Jenny                Jenny van Ark       
            Bijbellezing:   Handelingen 15(Mirjam Peppelman) 
            Collectes:     Gemeente en Schuldhulpmaatje 
            Beeldscherm:   Joost van den Heuvel 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Samenzang lied 346 (ev.ldb.) 
 Ik wil zingen van mijn Heiland, van zijn liefde, wonder groot, 
 die zichzelve gaf aan ’t kruishout en mij redde van de dood. 
 refrein: 

 Zing, o zing van mijn Verlosser, met Zijn bloed kocht Hij ook mij,  
 aan het kruis schonk Hij genade droeg mijn schuld en ik was vrij! 
 

 'k Wil het wonder gaan verhalen hoe Hij op zich nam mijn straf 
 hoe in liefde en genade, Hij 't rantsoen gewillig gaf. (refr.) 
  

 'k Wil mijn dierb're Heiland prijzen, spreken van zijn grote kracht,  

  Hij kan overwinning geven over zond' en satans macht. (refr.) 
 

 Ik wil zingen van mijn Heiland, hoe Hij smarten leed en pijn 

 om mij 't leven weer te geven, eeuwig eens bij Hem te zijn. (refr.) 
 

Samenzang lied 218 (ev.ldb.) 
 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. 
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 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! 
 
Mededelingen kerkenraad 
 
Aanvangslied 217(2x) (ev.ldb.) 

 U maakt ons één, U bracht ons tesamen.  
 Wij eren en aanbidden U. 
 U maakt ons één, U bracht ons tesamen. 
 Wij eren en aanbidden U. 
 Wordt Uw wil gedaan, dan bindt het ons saam, 
 iedereen zal deel zijn van Uw gezin. 
 Wordt Uw wil gedaan, dan bindt het ons saam, 
 iedereen zal deel zijn van Uw gezin. 
 
Bemoediging en groet 
 

Samenzang lied 614 (opw.) 
 Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem, 
 met een kruis op zijn rug en een doornenkroon. 
 Hoor, de menigte schreeuwt en roept: ‘Kruisig Hem’. 
 Zo gaf God zijn eigen Zoon. 
 
 Zie het Lam aan het kruis daar op Golgotha, 
 als de Koning der Joden wordt Hij veracht. 
 Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan 
 als Hij roept: ‘Het is volbracht’. 
 refrein: 

 Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer, 
 dat U het kruis voor mij droeg. 
 U bewijst uw genade aan mij telkens weer.  
 Uw genade is mij genoeg. 
 
 In het rijk van de dood is Hij neergedaald. 
 Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan. 
 Maar de steen van het graf is nu weggehaald, 
 Jezus leeft, Hij is opgestaan. (refr.) 
 

 En nu kom ik tot  U met vrijmoedigheid, 
 Met ontzag en respect kniel ik voor U neer. 
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 U bent Koning en God tot in eeuwigheid, 
 U bent Jezus, de hoogste Heer. (refr.) 
 

 Uw genade is mij genoeg. 
 
 - Gebed 
- Inleiding: BARNABAS 

 
Arioso: ‘I believe’ (Ik weet waarom ik geloof) 

 Ik geloof dat elke druppel regen die valt een bloem laat bloeien. 
 Ik geloof dat ergens in de donkere nacht een kaars brandt. 
 Ik geloof dat voor verdwaalden Iemand zal komen om de weg te wijzen. 
 Ik geloof, ik geloof. 
 Ik geloof dat in een storm  het kleinste gebed kan worden gehoord. 
 

 Ik geloof dat er Iemand is die elk woord hoort. 
 Elke keer als ik een baby hoor huilen. 
 Of raak een blad aan of zie de blauwe lucht. 
 Dan weet ik waarom ik geloof!!! 
 

Arioso en gemeente: Lied 797 (opw.) 
 koor:  

 U roept ons samen als kerk van de Heer 
 Verbonden met U en elkaar. 
 Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
 eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
 Jezus is gastheer en nodigt ons uit: 
 waar Jezus woont voelt de liefde zicht thuis ! 
 refrein: koor en gemeente 
 Breng ons samen, één in Uw naam. 
 Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
 Samen,  één door de Geest, 
 verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 koor: 
 Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
 Die alles gelooft en verdraagt. 
 Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
 Veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
 Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
 Liefde brengt samen, verbindt en aanvaart.  
 refrein: koor en gemeente 
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 koor en gemeente:  
 U roept ons samen voor Woord en Gebed, 
 als deel van uw kerk wereldwijd. 
 Wij bidden om vrede, verzoening en recht: 
 gebruiken met vreugde de maaltijd. 
 Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
 om samen Uw kerk en van Christus te zijn.  
 refrein: koor en gemeente 
 

 brug koor: 

 Wij belijden één geloof en één Heer, 
 zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer. 
 Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
 Vader, maak ons één !! 
 
 Wij belijden één geloof en één Heer, 
 zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer. 
 Heer, geef vrede die ons samenbindt 
 Vader, maak ons één !!  
 refrein: koor en gemeente 
 
Lezen: Handelingen 15 vers 36 t/m 42 
 
Arioso: ‘Anthem’ 
 Leer te vertrouwen, leer op mensen bouwen, 
 Bekijk de wereld altijd positief. Dan zie je GOD,  
 want Hij staat naast je en Hij wijst waarheen, 
 je vindt je weg erheen. 
 Hij zal er altijd voor je wezen. Je leven lang. 

 
Arioso en gemeente lied 717 (opw.) 

 koor: 
 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. 
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 koor: 
 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.  
 refrein koor en gemeente:  

 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. 
 koor en gemeente: 

 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) 

 
Uitleg van het verhaal 

 
Samenzang lied 371 (ev.ldb.) 
 Mijn Jezus, ik houd van U, ik noem U mijn Vriend, 
 want U nam de straf op U die ik had verdiend. 
 De grote Verlosser, mijn Redder bent U; 
 'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu. 
 
 Mijn Jezus, ik houd van U, want U hield van mij, 
 toen U aan het kruis hing, een wond in uw zij. 
 Voor mij de genade, een doornenkroon voor U; 
 'k heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu. 
 
 Ik zal van U houden in leven en dood, 
 en ik wil U prijzen, zelfs dan in mijn nood. 
 Als ik kom te sterven, dan roep ik tot U; 
 'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu. 
 
 Als ik in uw glorie, uw eeuwigheid kom, 
 dan buig ik mij voor U in uw heiligdom. 
 Gekroond met uw heerlijkheid zal 'k zingen voor U; 
 'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu. 
 
Koor en gemeente: Çhrist be our light’ 
 koor: 

 Longing for light,  we wait in darkness 
 Longing for thruth, we turn to You. 
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 Make us your own,your holy people, 
 Light for the World to see . 
 refrein: 
  Christ,  be our light,  Shine in our hearts,  
 shine trough the darkness Christ be our light,  
 Shine in you church,  gathered today. 
 koor en gemeente: 

 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. 
 koor: 
 Longing for peace, our world is troubled. 
 Longing for hope, many despair 
 Your world alone has pow’r to save us, 
 Make us you living  voice.  
 refrein: 

  Christ,  be our light,  Shine in our hearts,  
 shine trough the darkness Christ be our light,  
 Shine in you church,  gathered today. 
 koor 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.  
 refrein: 

 Christus ons licht, schijn door ons heen, 
 schijn door het duister. 
 Christus ons licht, schijn ook vandaag hier in Uw huis. 
 Koor: 
 Longing for shel-ter, many are homeless. 
 Longing for warmth, many are cold. 
 Make us your build-ing, sheltering others. 
 Walls made of living stone… 
 refrein koor 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 
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Arioso: Scout Hymn 
 God, nu ik mijn weg gekozen heb, beloof ik,  
 dat ik, in alles wat ik doe mijn uiterste best zal doen. 
 Help mij eerlijk te zijn en loyaal naar anderen. 
 Dat ik  bekwaam mag zijn voor mijn taak en 
 dat ik een  plaats mag verdienen tussen mijn  medemensen. 
 Open mijn ogen om de dingen te ZIEN zoals het zou moeten zijn. 
 Dat ik klaar sta om goed te doen, 
 en dat ik rein mag zijn in gedachten, woord en daad. 
 Als ik zo mijn weg ga,  Beloof ik  dat ik in alles wat ik doe- 
 in gedachten, in woord en daad- mijn uiterste best zal doen. 
 
- We danken en bidden 
- We geven voor de gemeente en schuldhulpmaatje 
 
Samenzang lied 263 (nw.ldb.) 

 Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht, 
 de morgen die ik ondanks alles verwacht. 
 Hoe kan ik gaan slapen, als Gij er niet zijt, 
 die mij van het donker en wanhoop bevrijdt. 
 
 Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart, 
 bevrijding van wat mij ontstelt en verwart, 
 de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt, 
 het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt. 
 
 Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat, 
 een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat. 
 De dag loopt ten einde, de nacht is nabij, 
 wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij. 
 
We gaan op weg met de zegen van God 
 
Samenzang lied 710 (opw.) 

 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! 
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 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. 
 
 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. 
 
 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 

  
 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. 
 Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij. 
 Van u liefde delend waarin wij zelf  
 tot bron van zegen zijn.  
 
 
De volgende Heerde zingt op zondag is op (paas)zondag 12 april, 19.00 uur. 
Het thema is dan: met hart en ziel je werk doen: TIMOTHEUS 
Muzikale medewerking:  EL SHADDAI 
 
voor wie nader contact wil: www.vegkruiskerkheerde.nl 
 
 
                     

http://www.vegkruiskerkheerde.nl/

