HEERDE ZINGT OP ZONDAG 10 februari 2019, 19.00 uur
KOM & ZIE:
ABRAHAM – afspraak is afspraak
Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Organist:
Jan Koelewijn
Lezing:
Genesis 17 (Rien Boensma)
Muz. medew.: Tuum Est uit Veessen
Beeldscherm: Joost van den Heuvel
_______________________________________________________________
1.Samenzang lied 885 (nw.ldb.)
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.
refrein:

Groot is Uw trouw o Heer, groot is Uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden
en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. (refr.)
2.Samenzang lied 133, 1,2 en 4 (jdh)
Hij die rustig en stil zich steeds voegt naar Gods wil,
Hem in alles vertrouwt en gelooft,
die slechts hoort naar Zijn stem,
zich geheel geeft aan Hem,
smaakt een vreugde die nimmer verdooft.
refrein:

Zie slechts op Hem, volg gehoorzaam Zijn stem;
blijf maar rustig vertrouwen. Altijd ziende op Hem.
Loeit de levensorkaan, komt er zorg op ons aan:
’t is Zijn glimlach, die alles verdrijft.
Klagen, zuchten, geween, vrees en twijfel gaan heen,
als wij rustig vertrouwen in Hem. (refr.)
Blijf getrouw tot de dood, zorg in voorspoed of nood,
dat toch nimmer het vuur in u doov'!
Wat Hij zegt, moet gedaan,waar Hij zendt, moet gij gaan,
geen bezwaren; vertrouw en geloof. (refr.)
3. Aanvangslied 3, 2x (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.
4. Samenzang lied 413 (nw.ldb.)
Grote God, wij loven U, Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U en bewondert Uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd, blijft Gij ook in eeuwigheid.
Alles wat U prijzen kan, U, de Eeuwige, ongeziene,
looft uw liefde en zingt ervan.
Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe: ‘Heilig, heilig, heilig’ toe!

Heer, ontferm U over ons, open uwe vaderarmen,
stort uw zegen over ons, neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan –
laat ons niet verloren gaan.
TUUM EST: ‘vind rust mijn ziel’

5. TUUM EST en gemeente: lied 599 (opw.)
Nog voordat je bestond, kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment, en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield, gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.
En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar wanneer jij komt.
refrein:

Kom tot de Vader, kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend.
de liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt,
daarmee is alles klaar wanneer jij komt.
En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan.
want niets wat jij ooit deed verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt gaf Hij zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar wanneer jij komt. (refr.2x)
De liefde die hij geeft, de woorden die hij spreekt.
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.
6.TUUM EST en gemeente: lied 623 (opw.)
Laat het huis gevuld zijn met wierook van aanbidding.
Laat het huis gevuld zijn met de wolk van mijn Geest.
Laat het huis gevuld zijn
met het brood van eeuwig leven.
Laat het huis gevuld zijn met mijn geur.
Want ik wil komen met mijn Geest
en doorwaaien heel het huis.
Ik wil het maken tot een tempel waar ik woon.
Laat mijn leven in je zijn, ik maak je heilig, puur en rein.
Ik laat het levend water stromen door je heen.
Laat het huis bekleed zijn met kleden van fijn linnen.
Laat het huis bekleed zijn met gerechtigheid en trouw.
Laat het huis gekleurd zijn
door het bloed van uw Zoon Jezus.
Laat het huis gereinigd zijn en schoon.
Want U wilt komen met uw Geest
en doorwaaien heel het huis.
U wilt het maken tot een tempel waar U woont.
Laat Uw leven in ons zijn, maak ons heilig, puur en rein,
laat het levend water stromen door ons heen.
Heer, wij roepen tot U: ‘Kom opnieuw met uw vuur’
Wij verlangen naar echtheid; leg het diep in ons hart.
Heer wees welkom met uw Geest
en doorwaaien heel het huis,
wil het maken tot een tempel waar U woont.
Laat uw leven in ons zijn, maak ons heilig, puur en rein,
laat het levend water stromen door ons heen.

TUUM EST: ‘Agnus Deo’

vertaling:
waardig is het Lam, U bent heilig, U bent God almachtig.
7. Samenzanglied 909 (nw.ldb.)
Wat God doet, dat is welgedaan,

zijn wil is wijs en heilig.
'k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,
die hand geleidt mij veilig.
In nood is mij / zijn trouw nabij.
Ja Hij, de Heer der Heren,
blijft eeuwig wijs regeren.
Wat God doet, dat is welgedaan.
Hij is mijn licht en leven.
Ik wil mijzelf van nu voortaan
blijmoedig aan Hem geven,
omdat ik weet / in vreugd en leed:
zijn vaderlijke ontferming
blijft eeuwig mijn bescherming.
Wat God doet, dat is welgedaan,
daar laat ik het bij blijven.
Al moet ik door de engten gaan
waar mij de dood zal drijven –
als God mij leidt / kan ik de tijd
van duisternis verdragen:
ik zal zijn licht zien dagen.
8. TUUM EST en gemeente(refrein): ‘Shine your light’
refrain:

Shine your light, shine your light
shine your light on me Jesus.
Shine your light, shine your light
shine your light on me Jesus.
solo

You are the Morningstar, my precious one.
Almighty God You are, great things You’ve done.
Trough all eternity, I’ll give you praise.
A brand new song I’ll sing, sand face to face.
refrain:

Shine your light, shine your light
shine your light in me Jesus.
Shine your light, shine your light
shine your light in me Jesus.
solo

You are the Great I am, the king of kings.
Great rock of ages, my urge to sing.
For all eternity, I will proclaim.
You won the victory, I bless your name.
refrain:

Shine your light, shine your light
shine your light through me Jesus.
Shine your light, shine your light
shine your light through me Jesus.
Shine, shine, shine through me.
Shine your light, shine your light
shine your light through me Jesus.
solo

Shine your light through me Jesus.
TUUM EST: ‘Like a mighty river’

vertaling:
Soms vraag ik mij af waarom Hij zoveel van mij houdt
en naar mij omkijkt. Omdat Zijn liefde schijnt als

de morgenzon en Zijn goedheid stroomt als
een machtige rivier, kan ik doorgaan en ik weet
dat Zijn liefde mij op een dag thuisbrengt.
9. Samenzang lied 418, 2,3 en 4 (nw.ldb.)
Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, – vruchtbaar in de Heer.
Vrede, vrede laat Gij in onze handen,
dat wij die als zaad dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag, zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede ons hart rusten mag.
God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht uit elkander drijven.
Zijn wij in U een, samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen lachen en geween.
10.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!
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 zondag
10 maart 2019, 19.00 uur.
Het thema is dan: Abraham: ‘boven verwachting’
Muzikale medewerking: El Shaddai uit Wezep.

