
HEERDE ZINGT OP ZONDAG 9 februari 2020, 19.00 uur 
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______________________________________________________________ 
 
1.Samenzang lied 140 (ev.ldb.) 

Kroon Hem met gouden kroon,  
 het Lam op zijnen troon! 
 Hoor, hoe het hemels loflied al  
 verwint in heerlijkschoon. 
 Ontwaak, mijn ziel en zing  
 van Hem, die voor u stierf 
 en prijs Hem in all' eeuwigheên,  
 die 't heil voor u verwierf. 
 
 Kroon Hem, der liefde Heer! 
 Aanschouw Hem, hoe Hij leed. 
 Zijn wonden tonen 't gans heelal 
 wat Hij voor 't mensdom deed. 
 De eng'len om Gods troon; 
 all' overheid en macht, 
 zij buigen dienend zich ter neer 
 voor zulke wond're pracht. 
 
 Kroon Hem, de Vredevorst. 
 Wiens macht eens heersen zal 
 van pool tot pool, van zee tot zee, 
 't klinke over berg en dal. 
 Als alles voor Hem buigt 
 en vrede heerst alom, 
 wordt d’ aarde weer een paradijs. 
 Kom, Here Jezus, kom! 
 
2 Samenzang lied 26 (ev.ldb.) 
 Gij dienaars van Hem, die alles regeert, 
 verenigt uw stem, verheft en vereert 
 de Naam aller namen, vol rijkdom en kracht, 
 bezingt hem tezamen, Gods arm is met macht. 
 
 God heerst van zijn troon in 't heilige licht, 
 maar zoekt in de Zoon, wie machteloos ligt. 
 De heiligen loven reeds hier in hun lied, 
 met d' engelen boven, het heil, hun geschied. 
 
 Aan Hem zij het lied der wereld gewijd, 
 die eens uit het niet 't heelal heeft bereid, 
 de dank, de aanbidding, de wijsheid en kracht, 
 om eeuwige redding de wereld gebracht. 
 Amen, amen. 
 
Mededelingen kerkenraad 
 
3. Arioso en gemeente: ‘Breng ons samen… 
 koor:  

 U roept ons samen als kerk van de Heer 
 Verbonden met U en elkaar. 
 Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
 Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
 Jezus is gastheer en nodigt ons uit: 
 Waar Jezus woont voelt de liefde zicht thuis ! 

 refrein: koor en gemeente 
 Breng ons samen, één in Uw naam. 
 Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
 Samen,  één door de Geest, 
 Verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 koor: 

 Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
 Die alles gelooft en verdraagt. 
 Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
 Veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
 Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
 Liefde brengt samen, verbindt en aanvaart.  
 refrein: koor en gemeente 
 Breng ons samen, één in Uw naam. 
 Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
 Samen,  één door de Geest, 
 Verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 koor en gemeente:  

 U roept ons samen voor Woord en Gebed, 
 Als deel van uw kerk wereldwijd. 
 Wij bidden om vrede, verzoening en recht: 
 Gebruiken met vreugde de maaltijd. 
 Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
 Om samen Uw kerk en van Christus te zijn.  
 refrein: koor en gemeente 
 Breng ons samen, één in Uw naam. 
 Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
 Samen,  één door de Geest, 
 Verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 brug koor: 

 Wij belijden één geloof en één Heer, 
 Zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer. 
 Heer, geef vrede die ons samenbindt 
 Vader, maak ons één !! 
 
 Wij belijden één geloof en één Heer, 
 Zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer. 
 Heer, geef vrede die ons samenbindt 
 Vader, maak ons één !!  
 refrein: koor en gemeente 
 Breng ons samen, één in Uw naam. 
 Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
 Samen,  één door de Geest, 
 Verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 

Votum en groet 
 
Arioso: ‘I believe’ (Ik weet waarom ik geloof) 

 Ik geloof dat elke druppel regen die valt 
  een bloem laat bloeien. 
 Ik geloof dat ergens in de donkere nacht  
 een kaars brandt. 
 Ik geloof dat voor verdwaalden  
 Iemand zal komen om de weg te wijzen. 
 Ik geloof, ik geloof. 
 
 Ik geloof dat in een storm  
 het kleinste gebed kan worden gehoord. 
 Ik geloof dat er Iemand is die elk woord hoort. 
 Elke keer als ik een baby hoor huilen 
 Of raak een blad aan of zie de blauwe lucht. 
 Dan weet ik waarom ik geloof!!! 
 
Gebed 
 
Filmpje 



4. Arioso en gemeente lied 717 (opw.) 

 koor: 
 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. 
 koor: 
 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.  
 refrein koor en gemeente:  

 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. 
 Koor en gemeente: 

 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) 

 
Schriftlezing: Handelingen 25 vers 13-22 
        Romeinen 8 vers 18 -20 
 
Preek:  ‘Geloven met hart en ziel  
      en met gevaar voor eigen leven’ 
 
Arioso: ‘Anthem’ 
 Leer te vertrouwen, leer op mensen bouwen, 
 Bekijk de wereld altijd positief. Dan zie je GOD,  
 want Hij staat naast je en Hij wijst waarheen, 
 je vindt je weg erheen. 
 Hij zal er altijd voor je wezen. Je leven lang. 
 
Arioso: Scout Hymn 
 God, nu ik mijn weg gekozen heb, 
 beloof ik, dat ik, in alles wat ik doe 
 mijn uiterste best zal doen. 
 
 Help mij eerlijk te zijn en loyaal naar anderen. 
 Dat ik  bekwaam mag zijn voor mijn taak en 
 dat ik een  plaats mag verdienen tussen mijn 
 medemensen. 
 
 Open mijn ogen om de dingen te ZIEN 
  zoals het zou moeten zijn. 
 Dat ik klaar sta om goed te doen, 
 en dat ik rein mag zijn in gedachten, woord en daad. 
 
 Als ik zo mijn weg ga,  
 Beloof ik  dat ik in alles wat ik doe- 
 in gedachten, in woord en daad-  
 mijn uiterste best zal doen. 
 
Gebeden 
 
Inzameling van de gaven (gemeente en onderhoud) 
 
 
 

5. Koor en gemeente: Çhrist be our light’ 
 koor: 

 Longing for light,  we wait in darkness 
 Longing for thruth, we turn to You. 
 Make us your own,your holy people, 
 Light for the World to see  
 refrein: 

  Christ,  be our light,  Shine in our hearts,  
 shine trough the darkness Christ be our light,  
 Shine in you church,  gathered today. 
 koor en gemeente: 

 Zoekend naar licht,  hier in het duister 
 Zoeken wij U,  waarheid en kracht 
 Maak ons Uw volk,  heilig vol luister, 
 Schijn in de donk’re nacht 
 refrein: 

 Christus ons licht, schijn door ons heen, 
 schijn door het duister. 
 Christus ons licht, schijn ook vandaag 
 hier in Uw huis. 
 koor: 
 Longing for peace, our world is troubled. 
 Longing for hope, many despair 
 Your world alone has pow’r to save us, 
 Make us you living  voice.  
 refrein: 

  Christ,  be our light,  Shine in our hearts,  
 shine trough the darkness Christ be our light,  
 Shine in you church,  gathered today. 
 
 koor en gemeente: 
 Zoekend naar rust, zijn wij vol zorgen. 
 Zoekend naar hoop, troost in Uw woord. 
 Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
 zo wordt Uw stem gehoord.  
 refrein: 

 Christus ons licht, schijn door ons heen, 
 schijn door het duister. 
 Christus ons licht, schijn ook vandaag 
 hier in Uw huis. 
 koor: 
 Longing for shel-ter, many are homeless. 
 Longing for warmth,  many are cold. 
 Make us your build-ing, sheltering others. 
 Walls made of living stone… 
 refrein koor en gemeente: 

 Christ be our light,  
 Shine in our hearts, shine trough the darkness 
 Christ be our light,  
 Shine in you church,  gathered today 
 
 Christ, be our light >>>>>>> 
 
Zegen 
 
6. Samenzang lied 415, 3 (nw.ldb.) 
 Amen, amen, amen!  
   Dat wij niet beschamen 
   Jezus Christus onze Heer, 
   amen, God, uw naam ter eer! 
 
 
 
 


