
 HEERDE ZINGT OP ZONDAG 12 mei 2019, 19.00 uur 

 
                           KOM & ZIE:   
                           ABRAHAM – dat zit er in 
 
Voorganger:  ds. J.M. Weststrate 
Organist:   Ted Hoogers 
Lezing:     Genesis 21 (Lucy Dijkstra) 
Muz. medew.: de Herghesangertjes uit Heerde 
Beeldscherm: Leo Montfrooij 
_____________________________________________________________ 
1.Samenzang lied 477 (ev.ldb.) 

 Zo maar te gaan met een stok in je hand, 
 zonder te weten wat je zult eten. 
 Zo maar te gaan met een stok in je hand; 
 eindeloos ver is ’t beloofde land. 
 
 Zo maar te gaan, wordt het leven of dood? 
 Altijd maar banger, duurt het nog langer? 
 Zo maar te gaan, wordt het leven of dood? 
 In de woestijn worden kinderen groot. 
 
 Zo maar te gaan, met zijn woord als bewijs, 
 altijd maar lopen, altijd maar hopen 
 Zo maar te gaan, met zijn woord als bewijs; 
 straks wonen wij in het paradijs. 
 
2.Samenzang lied 470 (ev.ldb.) 
 refrein: 

 We hebben allemaal wat, we zijn allemaal raar, 
 en toch zijn we broertjes en zusjes. 
 We hebben allemaal wat, we zijn allemaal raar 
 en toch houden we van elkaar. 
 
 Kijk dat is Wim, die is niet zo slim, 
 die weet niet dat twee en twee vier is, 
 en daar is Tom, ook al zo dom, 
 die denkt dat Amerika hier is. 
 Kijk, daar is Jack, die stottert zo gek 
 als ie met ons wil praten, 
 en daar is Leen, die trekt met zijn been, 
 die loopt overal in de gaten. (refr.) 
 

 Kijk, daar is Aad, die spuugt als-ie praat 
 zodat je haast helemaal nat wordt 
 Dat is nog niks, vergeleken bij Trix 
 die rijdt door een plas zonder spatbord 
 Daar heb je Pien, die is altijd zo kien 
 d’r tong uit d’r mond als ze rekent. 
 En daar is Marij, die zegt steeds ‘good-bij’ 
 ze weet niet eens wat het betekent. (refr.) 
 

 Kijk daar is Pim, die mag niet op gym 
 omdat het niet goed voor z’n hart is. 
 Daar is Margot, die doet altijd zo. 
 Ze lijkt op de apies in Artis. 
 Daar heb je Wil, die is toch zo stil, 
 zijn pa en z’n ma zijn gescheiden. 
 En daar is Teus, verband op z’n neus, 
 hij wou van de trapleuning glijden. (refr.) 
  
Mededelingen kerkenraad 
 
3. Aanvangslied 501 (ev.ldb.) 

 Vrede van God, de vrede van God, 
 de vrede van God zij met jou. 

 Vrede van Hem, vrede van God, 
 de vrede van God zij met jou. 
 
 In Jezus’ Naam, in Jezus’ Naam 
 in Jezus’ Naam geef ik jou 
 Vrede van Hem, vrede van God 
 de vrede van God zij met jou. 
 
 Heilige Geest, de heilige Geest 
 De heilige Geest  zij met jou 
 Vrede van Hem, vrede van God 
 de vrede van God zij met jou. 
 
Bemoediging en groet 
 
4.Samenzang lied 425(el)/psalm 118,9/lied 425(el) 

 Dit is de dag, dit is de dag, 
 die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. 
 Weest daarom blij, weest daarom bli 
 en zingt verheugd en zingt verheugd. 
 Dit is de dag die de Heer ons geeft. 
 Weest daarom blij en zingt verheugd. 
 Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft. 
 Psalm 118,9(nw.ldb.) 

 Dit is de dag, die God deed rijzen,  
 Juich  nu met ons en weest verblijd.  
 O God, geef thans uw gunstbewijzen,  
 geef thans het heil door ons verbeid.   
 Gezegend zij de grote koning  
 die tot ons komt in 's Heren naam.  
 Wij zegenen u uit 's Heren woning,  
 wij zegenen u al tezaam.  
 Lied 425 (ev.ldb.) 

 Dit is de dag, dit is de dag, 
 die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. 
 Weest daarom blij, weest daarom bli 
 en zingt verheugd en zingt verheugd. 
 Dit is de dag die de Heer ons geeft. 
 Weest daarom blij en zingt verheugd. 
 Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft. 
 
- Gebed 
- ‘dat zat er  in’ 
- Herghesangertjes: ‘je bent bijzonder’ 
 
4.Herghesangertjes en gemeente: Psalm 23 (M.Zimmer) 
 koor: 

 De Heer is mijn herder Hij is alles wat ik nodig heb, Hij 
 brengt mij tot rust en Hij geeft nieuwe  kracht. Hij leidt 
 mij steeds verder op de juiste weg die ik moet gaan, De 
 Heer is mijn herder.  
 Al ga ik door een donker dal ik hoef niet bang te zijn Ik 
 weet dat U mij bij zult staan U bent  heel dicht bij. 
 refr. allen: 

 De Heer is mijn herder Hij is alles wat ik nodig heb, Hij 
 brengt mij tot rust en Hij geeft nieuwe  kracht. Hij leidt 
 mij steeds verder op de juiste weg die ik moet gaan, De 
 Heer is mijn herder.  
 koor: 

 Want wat mij ook wordt aangedaan, U helpt mij telkens 
 weer. U geeft mij wat ik nodig heb  
 en nog zoveel meer.(refr. allen) 
 koor: 

 Uw goedheid en uw liefde, Heer volgen mij altijd. En ik 
 mag heel dicht bij U zijn tot in eeuwigheid. (refr. allen) 

 



Lezen: Genesis 21 vers 1 t/m 13 
 
5. Herghesangertjes en gemeente: 
 koor (refr.): 
 Ik ben veilig in Jezus' armen, veilig ben ik bij Hem. 
 ik ben veilig in Jezus' armen, 
 er is nergens een plek waar ik zo veilig ben. 
  
 ben ik soms eenzaam en heb ik verdriet, 
 is het soms net alsof niemand me ziet, 
 net of er niemand meer is die me mist, 
 dan mag ik weten dat Jezus er is. (refr.allen) 
 
 Als ik door anderen soms wordt gepest, 
 zeggen ze: 'nee, jij hoort niet bij de rest', 
 dan ben ik blij dat ik Jezus ken, 
 Hij is mijn Vriend en ik hoor bij Hem. (refr.allen) 
 allen: 

 Jij bent veilig in Jezus' armen, veilig ben jij bij Hem. 
 jij bent veilig in Jezus' armen, 
 er is nergens een plek waar jij zo veilig ben. 
 
- Herghesangertjes: ‘Ken je het verhaal’ 
- Uitleg van het verhaal 
 
7. Samenzang lied 422 (ev.ldb.) 

 Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
 vallen de dromen in duigen. 
 Dromen van vrede worden niet waar, 
 kwaad is niet om te buigen.  
 refrein: 

 Als je geen liefde hebt voor elkaar }2x 
 leef je buiten Gods gloria.    }         
 
 Als je geen antwoord geeft op verdriet, 
 zullen de tranen niet drogen. 
 Als je het leed in de wereld niet ziet, 
 worden Gods woorden verbogen. (refr.) 
 

 Als je geen oog hebt voor het gemis, 
 als je geen brood weet te delen, 
 denk dan aan Jezus die brood en die vis 
 uit liefde deelde met velen.  (refr.) 
 

 Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
 is er geen hoop meer op zegen. 
 Kinderen, maak de liefde toch waar: 
 schrijf het op alle wegen: (refr.) 

 
Herghesangertjes en gemeente: lied 733 (opw.) 
(k.= koor, (a.=allen) 

k. 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 (allen): 
 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.: 
 
k. 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.allen) 
 

a.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.) 
 
- Herghesangertjes: ‘U bent bij mij’ 
- we danken en bidden 
- we geven voor gemeente en onderhoud 
 
9. Samenzang lied 444 (ev.ldb.) 

 Je hoeft niet bang te zijn, 
 al gaat de storm tekeer, 
 leg maar gewoon je hand 
 in die van onze Heer. 
 
 Je hoeft niet bang te zijn 
 als oorlog komt of pijn 
 De Heer zal als een muu 
 rondom je leven zijn. 
 
 Je hoeft niet bang te zijn 
 al gaan de lichten uit 
 God is er en Hij blijft, 
 als jij je ogen sluit. 
 
We gaan op weg met de zegen van God 
 
10.Samenzang lied 444 (ev.ldb.) 

Ik zegen jou in Jezus’ Naam - 
Hij bewijst zijn trouw. 
Ik zegen jou in Jezus’ Naam: 
Hij blijft bij jou. 

 
Een bloem die in de schaduw groeit 
houdt zijn blaadjes dicht. 
Een bloem bloeit open in de zon, 
groeit naar het licht. 

 
Wanneer het leven tegenvalt - 
mensen doen je zeer - 
bedenk: op wie de regen valt 
groeit naar de Heer. 

 
Ik zegen jou in Jezus’ Naam - 
Hij bewijst zijn trouw. 
Ik zegen jou in Jezus’ Naam: 
Hij blijft bij jou. 

 
 
De volgende Heerde Zingt op zondag is   
zondag 16 juni 19.00 uur 
Het thema is dan Abraham: OOK DAT NOG 
Muzikale medewerking gospelkoor ICHTHUS uit Heerde 
 
voor wie nader contact wil: www.vegkruiskerkheerde.nl 
 

http://www.vegkruiskerkheerde.nl/

