
 HEERDE ZINGT OP ZONDAG 10 maart 2019, 19.00 uur 

 
                           KOM & ZIE:   
                           ABRAHAM – boven verwachting 
 
Voorganger:  ds. J.M. Weststrate 
Organist:   Ted Hoogers 
Lezing:     Genesis 18 (Peter Verdoorn) 
Muz. medew.: El Shaddai uit Wezep 
Beeldscherm: Fabian van Zetten 
_____________________________________________________________ 
1.Samenzang lied 118 (ev.ldb.) 
 Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
 de Zoon van God als mensenzoon. 
 Hij diende ons als een knecht   
 en heeft zijn leven afgelegd. 
 refrein: 

 Zie onze God, de Koning-Knecht, 
 Hij heeft zijn leven afgelegd. 
 Zijn voorbeeld roept ons te dienen elke dag, 
 gedragen door zijn liefdemacht. 
 
 En in de tuin van de pijn 
 verkoos Hij als een lam te zijn, 
 verscheurd door angst en verdriet 
 maar toch zei Hij: ‘Uw wil geschied’. (refr.) 
 
 Zie je de wonden zo diep 
 De hand die aard en hemel schiep 
 vergaf de hand die Hem sloeg 
 De Man, die onze zonden droeg. (refr.) 
 
 Wij willen worden als Hij. 
 Elkanders lasten dragen wij. 
 Wie is er need’rig en klein? 
 Die zal bij ons de grootste zijn. (refr.) 
 
2. Samenzang lied 571 (jdh) 
 O, liefde Gods, oneindig groot, 
 ver boven ons verstand, 
 die zondaars weer een weg ontsloot 
 naar 't hemels Vaderland! 
 Daartoe zond God van ’s hemelstroon 
 tot 's mensen heil Zijn een'ge Zoon. 
 Ja! Amen, ja! Op Golgotha 
 vond 't mensdom weer genâ. 
 refrein: 

 O, welk een vreugde, vreugde, vreugde, 
 o, welk een vreugde, een kind van God te zijn. 
 Welzalig die zich is bewust,  
 dat Jezus vrede geeft en rust. 
 Halleluja! Halleluja! Prijst God voor Zijn genâ. 
 
 De Heiland Zelf heeft ons geleerd, 
 dat d' eng'len zijn verblijd, 
 als één der zondaars zich bekeert 
 tot 's Vaders heerlijkheid. 
 Zingt daarom blij met d' eng'len saâm 
 de lof en eer van Jezus' naam; 
 zingt altijd meer Zijn naam ter eer, 
 prijst Jezus onze Heer! (refr.) 
 
 Wij prijzen tot in 's hemels sfeer 
 het Lam, dat voor ons stierf; 
 daar leggen w' onze kronen neer 

 voor Hem, Die z' ons verwierf. 
 Dan klinkt met harp en cimbelklank 
 der zaal'gen lof en blijde dank. 
 Halleluja! Halleluja! 
 Prijst God voor Zijn genâ. (refr.) 
 
3. Samenzang lied 119 (ev.ldb.) 
 Liefde was het, onuitputt’lijk, 
 liefd’ en goedheid, eind’loos groot, 
 toen de Levensvorst op aarde 
 tot ons heil zijn bloed vergoot. 
 Komt, laat ons zijn liefde prijzen! 
 God geeft vreugd’ en dankensstof. 
 Eenmaal zingen wij voor eeuwig 
 in de hemel zijnen lof. 
 
 Rijd als Heerser door de velden, 
 Jezus in uw grote kracht. 
 Niets, niets kan U tegenhouden, 
 zelfs de hel niet met haar macht. 
 Voor uw Naam, zo groot en heerlijk, 
 zinkt de vijand weg in ’t niet. 
 Heel de schepping, Heer, zal beven, 
 als zij U, haar Koning ziet. 
 
4. Samenzang: ‘Liefde is de bron’  
 Liefde is de bron, 
 waaruit het licht het lijden overwon, 
 in verwarring, angst en dood, is God jouw reisgenoot, 
 Zijn liefde is de bron. 
 
 Liefde is de bron, 
 een stroom van licht, een gouden ochtendzon. 
 Ontvang de adem van Zijn mond,  
 Hij is uw diepste grond, Zijn liefde is de bron. 
 refrein: 

 Liefde is de bron, 
 Hij laat nooit gaan wat ooit Zijn hand begon. 
 In Hem zijn wij bevrijd, Hij leeft in eeuwigheid, 
 Zijn liefde is de bron. 
 
 Liefde is de bron, 
 waaruit de Zoon het lijden overwon 
 en in verwarring, angst en dood is Hij uw reisgenoot, 
 Zijn liefde is de bron. (refr.2x) 
 
 In Hem zijn wij bevrijd, Hij leeft in eeuwigheid, 
 Zijn liefde is de bron. 
 
EL SHADDAI: ‘in Your arms’ 

 
5. El Shaddai en gemeente: lied 203 (ev.ldb.) 

 Genade zo oneindig groot,  
 dat ik, die ’t niet verdien, 
 het leven vond, want ik was dood 
 en blind, maar nu kan ‘k zien. 
 
 Genade, die mij heeft geleerd 
 te vrezen voor het kwaad. 
 Maar ook, als ik mij tot Hem keer, 
 dat God mij nooit verlaat. 
 
 Want Jezus droeg mijn zondelast 
 en tranen aan het kruis. 



 Hij houdt mij door genade vast 
 en brengt mij veilig thuis. 
 
 Als ik daar in zijn heerlijkheid 
 mag stralen als de zon, 
 dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
 dat ik genade vond. 
 dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
 dat ik genade vond. 
 
6. El Shaddai en gemeente: ‘Mijn Verlosser leeft’ 
 Ik weet Hij heeft mij gered 
 mij in de vrijheid gezet 
 ik geloof, ik geloof. 
 
 Hij droeg mijn pijn en mijn schuld 
 heeft mij met liefde gevuld 
 ik geloof, ik geloof. 
 
 'k Hef een banier op 
 mijn Heer stond op uit het graf. 
 
 Mijn Verlosser leeft, mijn Verlosser leeft. 
 Mijn Verlosser leeft, mijn Verlosser leeft. 
 
 U draagt mijn pijn en mijn lasten 
 en richt mij op 
 om dansend op de berg te zien 
 dat U weer komen zal. 
 
 Mijn Verlosser leeft. 
 
EL SHADDAI: ‘I saw the Light’ 
 
7. Samenzang lied 639 (jdh) 
 Klem vast aan de Rots u, 't gevaar dreigt altoos; 
 klem vast u aan Jezus, die 't kruis voor u koos. 
 Zijn liefd' is uw sterkte; wat Hij heeft volbracht, 
 geeft vreed' u en blijdschap, welk kruis u ook wacht. 
 refrein: 

 Klem vast aan de Rots u, wat stormweder woedt, 
 't is veilig waar Jezus Gods kind'ren behoedt. 
 
 Klem vast aan de Rots u, verzoeking tot kwaad 
 omringt en beloert u, waarheen gij ook gaat; 
 maar wat u moog' dreigen, wat valstrik of strijd, 
 met Jezus als Leidsman zijt veilig g' altijd. (refr.) 
 
 Klem vast aan de Rots u en roem in genâ; 
 hoe hoog bij uw worst'len de golfslag soms ga, 
 uw Jezus, uw Helper, is altijd nabij: de Rots,  
 die niet wankelt, uw leven is Hij. (refr.) 
 
8. El Shaddai en gemeente: ’Jesus is the answer’ 
 (refrein samen met gemeente, couplet solist) 
 refrein: 
 Jesus is the answer for the world today 
 Above Him there's no other, Jesus is the way 
 Jesus is the answer for the world today 
 Above Him there's no other, Jesus is the way 
 
 If you have some questions 
 In the corners of your mind 
 And traces of discouragement 
 And peace you cannot find 

 Reflections of the old past 
 They seem to face you every day 
 There's one thing I know for sure 
 That Jesus is the way. (refr.) 
 
 I know you got mountains 
 That you think you cannot climb 
 I know that your skies have been dark 
 You think the sun won't shine 
 In case you don't know 
 I'm here to tell you 
 That the World of God is true, yeah 
 And everything that He's promised 
 I tell you He would do it for you. (refr.)  
 
EL SHADDAI: ‘joyful’ 
 
9. Samenzang Gezang 291 (ldb. 1973) 
 Nooit kan 't geloof te veel verwachten, 
   des Heilands woorden zijn gewis. 
   't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, 
   maar nooit een vriend als Jezus is. 
   Wat zou ooit zijne macht beperken? 
   't Heelal staat onder zijn gebied! 
   En wat zijn liefde wil bewerken, 
   ontzegt Hem zijn vermogen niet. 
 
 Die hoop moet al ons leed verzachten. 
   Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog! 
   Voor hen, die 't heil des Heren wachten, 
   zijn bergen vlak en zeeën droog. 
   O zaligheid niet af te meten, 
   o vreugd, die alle smart verbant! 
   Daar is de vreemdlingschap vergeten 
   en wij, wij zijn in 't vaderland! 
 
10.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.) 
 
De volgende Heerde Zingt op zondag is op zondag 21 april 
(Pasen). Thema: Abraham: Je begint niks 
Muzikale medewerking Living Letter uit Wapenveld. 
 


