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Samenzang lied 82 (jdh) 

 Zouden wij ook eenmaal komen,      
waar de levensstroom ontspringt, 
en aan d' altijd groene zomen, 
Christus’ Kerk Zijn lof steeds zingt? 

 refrein: 

Laat ons streven eens te komen, 
aan de zilv'ren, zilv'ren stromen, 
waar aan d' altijd groene zomen, 
Christus' Kerk ’t Hosanna zingt. 

 
Zalig, heerlijk zal 't ons wezen, 
daar, verlost van zonde en pijn, 
rein van alle smet genezen, 
meer dan d' englen Gods te zijn. (refr.) 

 
Laat ons in die hope leven; 
God, Die ons haar vreugde biedt, 
wil Zijn Geest als pand ons geven, 
dat genade ons is geschied. (refr.) 

 
Haastig spoedt ons leven henen, 
maar het uur breekt spoedig aan, 
dat, van hemelglans omschenen, 
saam voor Jezus' troon wij staan. (refr.) 

 
Samenzang lied 51 (jdh) 

Uw woord, o God, is liefd' en licht,    
is heilig en volmaakt,           
en waar het hart en schreden richt,    
wordt Uw heil gesmaakt.         
refrein: 

Heilig Woord van God, 
Trooster in ons lot. 
Gij zult in deze aardwoestijn 
steeds ons richtsnoer zijn. 

 
Heers daarom door Uw liefdewoord 
God, in ons hart altijd; 
ons hart, dat enig U behoort, 
zij U gans gewijd. (refr.) 
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Uw heilsbeloften zijn ons brood, 
dat onze zielen voedt: 
Zijn levend water, dat uit nood 
ons herleven doet. (refr.) 

 
Daarvoor prijst nog U 't laatst geslacht 
met blij Halleluja, 
als ‘t roemt in Uw verlossingsmacht, 
en in Uw genâ. (refr.) 

 
Mededelingen kerkenraad 
 
Aanvangslied 142 (ev.ldb.) 

Majesteit, groot is zijn majesteit. 
Lof zij Jezus en glorie, hulde en eer. 
Majesteit, God, die de zijnen leidt. 
Vanaf zijn troon vestigt de Zoon zijn heerschappij. 
Dus verhoog, maak eeuwig groot 
de Naam van Jezus. 
Volk van God kom en breng lof 
aan Jezus, de Koning. 
Majesteit, groot is zijn majesteit. 
Dwars door de dood werd Hij verhoogd, 
Jezus regeert! 

 
Bemoediging en groet 
 
Samezang lied 542 (nw.ldb.) 

God roept de mens op weg te gaan, 
zijn leven is een reis: 
‘Verlaat wat gij bezit en ga 

naar ’t land dat Ik u wijs.’ 
 

Het volk van God was veertig jaar 
een mensenleven lang – 

op weg naar het beloofde land, 
 het land van Kanaän. 
 

 Heer, geef ons moed en doe ons gaan 

 uw weg door de woestijn 

 en laat uw Zoon een laaiend vuur, 
 een nieuwe Mozes zijn. 
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 Eer aan de Vader en de Zoon 

 en aan de heilige Geest, 
 God, die al voor de eerste mens 

 belofte zijt geweest. 

 
Gebed 
 
‘een leugen om bestwil’ 
 
SIGN: It’s a good day 
  
Sign en gemeente: lied 616 (opw.) 

Houd me dicht bij U, 
laat me nooit meer gaan. 
Voor U leg ik mijn leven neer, 
verlangend naar uw vriendschap, Heer. 

 
U alleen begrijpt wat ik nodig heb; 
uw liefde die mij warmte geeft, 
als U mij in uw armen neemt. 
Leid mij naar uw hart, 
breng mij terug naar U. 

 refrein: 

 U bent mijn doel 
 U bent mijn hartsverlangen. 
 U bent mijn doel, 
 houd mij heel dicht bij U. 
 
Lezen: Genesis 12 vers 10 t/m 20 
 
Sign en gemeente: lied 250 (opw.) 

Zingt Gode, psalmzingt zijn naam. 
Baant de weg voor Hem. 
Here is zijn naam, 
juicht dan voor zijn aangezicht! 

 
Hosanna, Zoon van David. 
Hosanna in de hoogste hemelen. 
Hosanna, Zoon van David, 
die komt in de naam van onze God! 
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SIGN: ‘’Stil’ 
 
Uitleg van het verhaal 
 
Samenzang lied 186a (ev.ldb.) 

Leid mij, Heer, o machtig Heiland, 
door dit leven aan Uw hand. 

 Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, 
 wees mijn gids in ‘t barre land. 
 Gij, mijn sterkte, Gij, mijn leider, 
 vul mij met Uw geest steeds meer. (2x) 
 
 Laat mij zijn een Godsgetuige, 
 sprekend van U meer en meer. 
 Leid mij steeds door Uwe liefde, 
 groeiend naar Uw beeld, o Heer. 
 Brood des levens. Brood des hemels. 
 Voed mij dat ik groei naar U. (2x) 
 

 Laat door mij Uw levend water 

 vloeien als een klare stroom. 
 O, Heer Jezus, ‘t wordt steeds later 

 dat Uw Geest over allen koom’. 
 Machtig Heiland. Mijn Verlosser. 
 Kom, Heer Jezus, in Uw kracht. (2x) 

 
Sign en gemeente: 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.  
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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. 

 
 
SIGN: ‘Rain down on us’ 
 
We danken en bidden 
 
We geven onze gaven voor de gemeente en het binnenlands diaconaat 
 

Samenzang lied 82 (jdh) 
Zouden wij ook eenmaal komen, 
waar de levensstroom ontspringt, 
en aan d' altijd groene zomen, 
Christus’ Kerk Zijn lof steeds zingt? 
refrein: 

Laat ons streven eens te komen, 
aan de zilv'ren, zilv'ren stromen, 
waar aan d' altijd groene zomen, 
Christus' Kerk ’t Hosanna zingt. 

 
Zalig, heerlijk zal 't ons wezen, 
daar, verlost van zonde en pijn, 
rein van alle smet genezen, 
meer dan d' englen Gods te zijn. (refr.) 

 
Laat ons in die hope leven; 
God, Die ons haar vreugde biedt, 
wil Zijn Geest als pand ons geven, 
dat genade ons is geschied. (refr.) 
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Haastig spoedt ons leven henen, 
maar het uur breekt spoedig aan, 
dat, van hemelglans omschenen, 
saam voor Jezus' troon wij staan. (refr.) 

 
We gaan op weg met de zegen van God 
 
Samenzang lied 289, 1,2 en 4 (jdh) 

God zij met u tot ons wederzien, 
Hij, de Heer der legerscharen, 
Hij zal uwe gang bewaren; 
God zij met u tot ons wederzien. 

 
God zij met u tot ons wederzien. 
Ga met God en wees een zegen, 
voorspoed geev' Hij op uw wegen; 
God Zij met u tot ons wederzien. 

 
God zij met u tot ons wederzien, 
hier op aard' of eens daarboven, 
waar wij na de strijd Hem loven! 
God zij met u tot ons wederzien. 

 
 
De volgende Heerde Zingt op zondag is op zondag 11 november, 19.00 uur 
Het thema is dan: Abraham: ruzie in de tent 
Muzikale medewerking van Shine and Testify uit Wapenveld o.l.v. Harrie Stijf. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


