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BELIJDENISDIENST ZONDAG 9 JUNI 2019 – EERSTE PINKSTERDAG 
 
In deze dienst zal belijdenis van het geloof worden afgelegd door: 
   Jesse Broekhuis   uit Wapenveld 
   Miranda Rorije   uit Wapenveld 
   Wilger Steenbergen  uit Heerde 
   Gerrieke Dingerink  uit Heerde 
   Ben-Jan Smit    uit Oene 
   Laura Visser    uit Emst 
   Renger Bootsma   uit Heerde 
   Thomas Prijs    uit Heerde 
   Gerrit Schuring   uit Oene 
 
Laura Visser en Thomas Prijs zullen in deze dienst ook worden gedoopt. 
 
KRUISKERK – VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTE – HEERDE 
 
Voorganger: ds. J.M. Weststrate 
Organist:  Joop Bosch 
Pianist:   Ted Hoogers 
Lezingen:  Genesis 11 en Handelingen 2 
Lezers:   ? en Miranda Rorije 
Collecten:  Gemeente en Handen samen voor Angola 
Beeldscherm: Benjamin Koelewijn 
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Samenzang lied 789(opw. met beeldscherm) 
 U leert me lopen op het water, 
 de oceaan is weids en diep. 
 U vraagt me alles los te laten, 
 daar vind ik U en ik twijfel niet. 
  refrein: 
  En als de golven overslaan, 
  dan blijf ik hopen op uw Naam. 
  Mijn ziel vindt rust, 
  want in de storm bent U dichtbij. 
  Ik ben van U en U van mij. 
 
  De diepste zee is vol genade. 
  Uw sterke hand, die houdt mij vast. 
  En als mijn voeten zouden falen, 
  dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand. (refr.) 
 Onderstaand couplet wordt 4x gezongen, daarna refrein 1x) 

 Geest van God, leer mij te gaan over de golven, 
 in vertrouwen U te volgen, 
 te gaan waar U mij heen leidt. 
 Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen. 
 Ik vertrouw op uw genade, 
 want ik ben in uw nabijheid. (refr.1x)  
 
Luisterlied (men mag meezingen) lied 645 (opw. , schermlied)  
 Ik kies vandaag;  ik leef voor U.  
 Ik kies vandaag; ik geef mijn ‘ja’  aan U. 
 Ik kies vandaag, ik wil Uw stem verstaan. 
 Ik kies vandaag, ik leef voor U. 
 refrein: 
 Want met heel mijn gezin dien ik U Heer. 
 Want met heel mijn gezin wil ik leven tot Uw eer, 
 vandaag. 
 
 Vader God, Vredevorst,  
 Wonderbare Raadsman, 
 Majesteit, toegewijd  willen wij U volgen. 
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 Ik kies vandaag;  ik leef voor U.  
 Ik kies vandaag; ik geef mijn ‘ja’  aan U. 
 Ik kies vandaag, ik wil Uw stem verstaan. 
 Ik kies vandaag, ik leef voor U. 
 
Mededelingen kerkenraad 
 
Aanvangslied 382, 1 en 3 (ev.ldb.) 
 Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
 waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
 Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons. 
 Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 
 Schijn in mij, schijn door mij. 
 refrein: 

 Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. 
  Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
  Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen. 
  Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint. 
 
 Staan wij oog in oog met U Heer. 
 Daalt uw stralende licht op ons neer. 
 Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. 
 U volmaakt wie volkomen zich geven. 
 Schijn in mij, schijn door mij. (refr.) 
 
Bemoediging en groet 
 
Samenzang lied 733 (opw.) 
 De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
 mijn dag begint met een lied voor U. 
 Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 
 laat mij nog zingen als de avond valt. 
 refrein:    
 Loof de Heer, o mijn ziel. 
 O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. 
 Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, 
 verheerlijk zijn heilige naam. 
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 Heer, vol geduld toont U ons uw liefde. 
 Uw naam is groot en uw hart is zacht. 
 Van al uw goedheid wil ik blijven zingen; 
 tienduizend redenen tot dankbaarheid. (refr.) 
 
 En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
 mijn adem stokt en mijn einde komt, 
 zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen; 
 tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. (refr.2x) 
 
 Verheerlijk zijn heilige naam. 
 Verheerlijk zijn heilige naam. 
 
Gebed 
 
Lezen: Genesis 11 vers 1 t/m 9 
 
Samenzang 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) 
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Lezen: Handelingen 2 vers 1 t/m 13 (door Miranda Rorije) 
 
Samenzang lied 57, 1 en 3 (jdh) 
 Er komen stromen van zegen. 
 Dat heeft Gods woord ons beloofd; 
 stromen, verkwikkend als regen, 
 vloeien tot elk die gelooft. 
 refrein: 

 Stromen van zegen, komen als plasregens neer. 
 Nu vallen drupp’len reeds neder, 
 zend ons die stromen, o Heer! 
 
 Er komen stromen van zegen, 
 zend ons die Heilstroom nu neer! 
 Geef ons die grote verkwikking; 
 geef z' ons voortdurend, o Heer! (refr.) 

 
Verkondiging: DE HEILIGE GEEST SPREEKT AL ONZE TALEN 

 
Samenzang lied 218, 1 en 3 (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. 

 
 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! 
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‘waarom doe ik belijdenis?’ 
 
Luisterlied (men mag meezingen) lied 785 (opw. schermlied) 
 Ik bouw op Jezus, anders niet;  
 het is zijn bloed dat redding biedt.  
 Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd;   
 ik steun alleen op Jezus’ Naam.  
 
 Ik bouw op Jezus, anders niet;  
 het is zijn bloed dat redding biedt.  
 Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd;   
 ik steun alleen op Jezus’ Naam.  
 refrein: 

 Heer, U bent ons fundament. 
 Zwak wordt sterk, door al uw werk. 
 In de storm blijft U Heer; hoogste Heer! 
 
 Ook als de nacht mijn zicht vervaagt, 
 toont Hij zijn liefde die mij draagt. 
 Al woeden stormen om mij heen, 
 mijn anker rust in Hem alleen. 
 Mijn anker rust in Hem alleen! (refr.) 
 
 Hij is Heer, hoogste Heer. (refr.2x) 
 
 Wanneer Hij komt met luid geschal, 
 weet ik dat Hij mij kennen zal. 
 Bekleed met zijn gerechtigheid 
 ben ik van Hem in eeuwigheid! 
 
Openbare Geloofsbelijdenis 
 inleidende woorden 
 beantwoorden van de belijdenis vragen. 
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Samenzang lied 753 (opw., schermlied) 
 Nu ik bij U kom in uw heiligdom, 
  in uw tegenwoordigheid; 
  kniel ik voor U, Heer, in aanbidding neer, 
  met al mijn tranen en mijn strijd. 
  Ik geef wat ik heb, houd niets apart 
  open voor U mijn hart. 
  refrein: 

  Als een liefdeslied is hier mijn leven 
  een melodie van vreugde en pijn. 
  En ik bid U Heer, dat heel mijn leven, 
  een symfonie voor U  mag zijn; 
  een symfonie voor U  mag zijn. 
 
  Nu ik bij U kom in uw heiligdom, 
  omgeven door uw majesteit; 
  leg ik alles, Heer, in uw handen neer, 
  in zwakheid en gebrokenheid. 
  Geef ik wat ik heb, houd niets apart 
  open voor U mijn hart. (refr.) 
 
  Ik geef wat ik heb, houd niets apart 
  open voor U mijn hart. (refr.) 
 
- doop en inzegening 
 
- de gemeente gaat staan 
 
Samenzang: lied 190(Op Toonhoogte) 479 (Hemelhoog) 

 Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta. 
 Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt.  
 Uw woord is het pad de weg waarop ik ga, 
 zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta. 
 Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij. 
 Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 
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 Vader van het leven, ik geloof in U. 
 Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U. 
 Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht, 
 U die via duizend wegen ons hier samen bracht. 
 En op duizend wegen, zendt U ons weer uit 
 om het zaad te zijn van Godsrijk. 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Aankondiging collecte (gemeente en Handen samen voor Angola) 
 
Tijdens de collecte: Samenzang lied 801 (opw. schermlied) 
 Mijn hart gelooft, mijn mond belijdt  
 dat Jezus leeft, en leeft in mij. 
 Ik houd mij vast aan Hem met alles wat ik ben,  
 mijn hoop is in zijn naam alleen. 
 

 Mijn hart gelooft, mijn mond belijdt  
 dat Jezus leeft, en leeft in mij. 
 Ik houd mij vast aan Hem met alles wat ik ben,  
 mijn hoop is in zijn naam alleen. 
 refrein: 
 Immanuel, God dichtbij. 
 Hij is het leven, het vuur in mij. 
 Immanuel, God dichtbij. 
 Hij is het leven in mij.  
 
 Mijn hart gelooft, mijn mond belijdt:  
 waar ik ook ben, daar is Hij bij. 
 God toont zijn koninkrijk.  
 Ik draag zijn heerlijkheid  
 door zijn aanwezigheid in mij. (refr.) 
 Bridge 2x: 
 God is achter en voor mij, omgeeft mij altijd. 
 Hij is boven en onder, zelfs binnenin mij.  
 God is achter en voor mij, omgeeft mij altijd. 
 Hij is boven en onder, zelfs binnenin mij.  
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 Immanuel, God dichtbij. Hij is het leven.  
 Immanuel, God dichtbij. Hij is het leven, het vuur in mij. 
 Immanuel, God dichtbij. Hij is het leven. 
 Immanuel, God dichtbij. Hij is het leven, het vuur in mij. 
 Immanuel, God dichtbij. Hij is het leven in mij. 
  
Zegen 
 
We zingen bij het verlaten van de kerk lied 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.)      
 
 Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
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In de hal kunt u de nieuwe leden feliciteren en bemoedigen. 
 
 
Vanavond is er een gezamenlijke dienst van alle kerken in Heerde 
Deze wordt om 19.00 uur gehouden in de Johanneskerk 
In de Kruiskerk is vanavond GEEN dienst. 
 
 
 


