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                  MET HART EN ZIEL  
 
                  Je werk doen: SALOMO 

 

 
 
 
 
 
Voorganger:   ds. J.M. Weststrate 
Organist:      Joop Bosch 
Muz. medew.:   Interk. Gospelkoor Ichthus, Heerde 
Bijbellezing:   1 Koningen 3 (Klazien van den Heuvel) 
__________________________________________________________________ 
 
1.Samenzang lied 109 (ev.ldb.) 
 Al wie dolend in het donker   
 in de holte van de nacht. 
 en verlangend naar een wonder  
 op de nieuwe morgen wacht: 

Vrijheid wordt aan u verkondigd 
door een koning zonder macht. 

 
 Onze lasten zal Hij dragen  
 onze onmacht totterdood 
 geeft als antwoord op ons vragen 

ons zichzelf als levensbrood 
 nieuwe vrede zal er dagen  
 liefde straalt als morgenrood. 
 
 Tot de groten zal Hij spreken  
 even weerloos als een lam  
 het geknakte riet niet breken 
 Hij bewaakt de kleine vlam: 

hoort en ziet het levend teken 
 van een God die tot ons kwam. 
 

Dor en droog geworden aarde 
 die om dauw en regen vraagt 
 dode mens die snakt naar adem 
 wereld die om toekomst vraagt: 
 Zie mijn Zoon, de nieuwe Adam, 
 die mijn welbehagen draagt. 
 
2. Samenzang lied 791 (jdh) 

Ster, waarop ik schouwe, Rots, waarop ik sta; 
Gids, die ik vertrouwe, Staf, waarmee ik ga, 
Brood, waarvan ik leve, Borst, waaraan 'k mij vlij; 
Doel, waarheen ik streve, alles, Heer, zijt Gij. 

 
Zoon, van God gegeven, Gij bestuurt mijn lot; 
Koning van mijn leven, Gij mijn Heer en God! 
Satan moge woeden: Lam, geslacht voor mij, 
Gij zult mij behoeden, alles zijt Gij mij. 

 
Bron, waaruit ik putte. Leven uit de dood; 
schaduw ter beschutting, toevlucht in de nood, 
Schat, die rijk mij maakte, Vriend, steeds aan mijn zij; 
Rust, waar 't hart naar haakte, alles, Heer zijt Gij. 

 
Zonder U, waar kreeg ik kracht en moed vandaan?  
Zonder U, hoe kon ik hier door 't leven gaan? 

Zonder U gebonden, met U ben 'k thans vrij. 
Amen! Halleluja! Alles, Heer zijt Gij. 

 
Heer, neem Gij mijn handen, leid mij aan Uw hand; 
doe mij veilig landen straks in 't Vaderland. 
Dàn met hemellingen, in der Eng'lenrei, 
zal 'k nog eeuwig zingen: alles, Heer, zijt Gij! 
 

3.Aanvangslied 214 (ev.ldb.) 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag, 
en kniel nu voor Hem neer, 
die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
waar Hij verschijnt met vuur. 
Een eeuwigdurend licht straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft 
en ons genezing brengt. 
Niets is onmogelijk voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 

 
4.Samenzang lied 167 (ev.ldb.) 

Wees mijn vooruitzicht, o Heer, door de tijd; 
niets blijft voor mijn hart dan dit ene: Gij zijt. 
Vervul mijn gedachten, houd Gij er de wacht. 
Wees lichtend aanwezig bij dag en bij nacht. 

 
Wees Gij mijn wijsheid, het woord in mijn mond. 
Wees Gij met mij één in uw heilig verbond: 
Gij – machtige Vader; ik – waarlijk uw kind, 
dat in uw gemeenschap zijn oorsprong hervindt. 

 
Wees Gij mijn pantser, mijn sterkte, mijn schild, 
mijn zwaard voor de strijd die de luchten doortrilt. 
Uw Naam is mijn toren, waar ‘k veilig vernacht; 
o doe mij verrijzen, Gij Opstandingskracht. 

 
Ik zoek geen rijkdom, voorbijgaande eer, 
want Gij zijt mijn schat en mijn erfdeel, o Heer! 
Wees Gij, Soevereine, mijn Eerste altijd; 
mijn hart, wees uw Hoeder geheel toegewijd. 

 
Zon, die de hemel met vreugde regeert, 
doorstroom met die gloed mij als Gij triomfeert! 
O Hart dat mijn hart en ’t heelal houdt omvat, 
wees Gij mijn vooruitzicht en wijs mij uw Stad.  

 
ICHTHUS: Alles voor Hem 
 
5.ICHTHUS en gemeente lied 770 (opw.) 
 Vrouwen 

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’. 
allen 
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. 

 
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. 

 
‘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’. 

 
O 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. 

 
6. ICHTHUS en gemeente lied 733 (opw.) 

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. 
 
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. (refr.) 
 
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) 
 

 Met meer passie dan ooit; 
 o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 
 
ICHTHUS: Mooie praatjes 
 
7. samenzang lied 544 (opw.) 

Meer dan rijkdom  meer dan macht, 
meer dan schoonheid van sterren in de nacht, 
meer dan wijsheid die deze wereld kent 
is het waard te weten wie U bent. 
 
Meer dan zilver meer dan goud, 
meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd, 
meer dan dat, zo eindeloos veel meer 
was de prijs die U betaalde Heer. 
 
In een graf verborgen door een steen, 
toen U zich gaf verworpen en alleen; 

  

 als een roos geplukt en weggegooid 
nam U de straf en dacht aan mij, meer dan ooit. 

 
8.ICHTHUS en gemeente: Every Praise 
 Every praise is to our God 
 Every word of worship with one accord 
 Every praise every praise is to our God 
 Sing hallelujah to our God 
 Glory hallelujah is due our God 
 Every praise every praise is to our God 
 
 God my Savior God my Healer 
 God my Deliverer Yes He is, yes He is 
 
 Yes He is, yes He is [repeat] 
 
 Every praise is to our God. 
 Every word of worship with one accord 
 
 Every praise every praise [repeat] 
 Is to our God. 
 
ICHTHUS: Here I am 
 
9. Samenzang lied 800, 1,4 en 5 (nw.ldb.) 
 Wat zou ik zonder U geweest zijn, 
   hoe zou ik zonder U bestaan? 
   Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn 
   en eenzaam door de wereld gaan. 
   Mijn liefde tastte in den blinde. 
   Een afgrond lag in het verschiet. 
   En waar zou ik een trooster vinden 
   die werkelijk wist van mijn verdriet? 
 
 Godlof, een Heiland, een bevrijder, 
 vol liefde en  macht heeft ons gered. 
 De Mensenzoon werd onze leider 
 en heeft ons hart in vlam gezet. 
 Toen ging voor ons de hemel open, 
 oorsprong en doel, zo ongedacht. 
 Geloven konden wij en hopen. 
 Wij wisten ons van Gods geslacht. 
 
 Nog blijft, door stralend licht omschenen, 
 de heilige beminde ons bij. 
 Zijn bitter lijden doet ons wenen, 
 zijn hoge liefde maakt ons vrij. 
 Al wie met ons zijn hand wil grijpen 
 is welkom, vriend en bloedverwant. 
 Zijn hartenbloed doet allen rijpen 
 tot vrucht van ’t hemels vaderland. 
 
10.Samenzang lied 425 (nw.ldb.) 
 Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
 van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
 in Christus verbonden, tezamen gezonden 
 op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
 Om daar in genade uw woorden als zaden 
 te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
 door liefde gedreven, om wie met ons leven 
 uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
 
De volgende Heerde zingt op zondag is op  
zondag 9 februari 19.00 uur Het thema is dan: Met hart en ziel 
je werk doen:: PAULUS Muzikale medewerking ARIOSO 

 


