
 
    OPDAT WIJ NIET VERGETEN 

 
    hen die ons ontvallen 
    maar ook vooruit gereisd zijn 

 
    JE HOEFT NIET STERK TE ZIJN 
 
      Herman Gijssendorffer 
      Hennie van Osnabrugge-van  ’t Ende 
      Gerrit Vorderman 
      Jan Oosterhoff 
      Dinie Bosch-Brendeke 
      Gerrit Wichers 
      Hennie van den Burg-Schreur 
      Lien Patijn-de Zeeuw 
 
      en al die anderen….. 
     
 
 Zondag 24 november 2019, 10.00 uur 
 
 Kruiskerk, Heerde 
 Vrije Evangelische Gemeente 
 
 Voorganger:  ds. J.M. Weststrate 
 Organist:   Ted Hoogers 
 Medewerking:  Jan en Lyneke Koelewijn 
       Christiaan Hoogers  
 Lezingen:   1 Samuël 16 
 Lezer:    Peter Braam 
 Collecten:   Gemeente en jeugdwerk 
 Beeldscherm:  Klaas Draaijer 
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Samenzang lied 170 (ev.ldb.) 

Groot is uw trouw o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, 
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. 
refrein:  

Groot is Uw trouw o Heer; 
groot is Uw trouw o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven, 
groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst, 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. (refr.) 
 

Samenzang lied 520 (opw.) 
 Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, 
 leer mij U kennen in vreugde en smart. 
 Laat mijn gedachten op U zijn gericht; 
 wakend of slapend, vervuld van uw licht. 
  
 Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer, 
 dat ik in U blijf en U in mij Heer, 
 U als mijn Vader en ik als uw kind 
 dat in uw armen geborgenheid vindt, 
  
 Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd, 
 maak mij tot machtige daden bereid. 
 Wees als een burcht, als een toren van kracht, 
 wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht. 
  
 Wat baat mij rijkdom of eer van een mens: 
 bij U te wonen is al wat ik wens, 
 met als beloning dat ik op U lijk; 
 Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk. 
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 Hemelse Koning, die het kwaad overwon, 
 als ik daar kom in het licht van uw zon, 
 stralend van vreugde, getooid als een bruid, 
 gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. 
 Stralend van vreugde, getooid als een bruid, 
 gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. 
 
Mededelingen kerkenraad 
 
Aanvangslied 753, 1,2 en 6 (nw.ldb.) 

 Er is een land van louter licht 
   waar heiligen heersers zijn. 
   Nooit gaat de gouden dag daar dicht 
   in duisternis of pijn. 
 
 Daar is het altijd lentetijd, 
   in bloei staat elke plant. 
   Alleen de smalle doodszee scheidt 
   ons van dat zalig land. 
 
 God, laat ons staan als Mozes hier 
   hoog in uw zonneschijn, 
   en geen Jordaan, geen doodsrivier 
   zal scheiding voor ons zijn. 
 
Bemoediging en groet 
 
Samenzang lied /Psalm 139, 1 en 9 (nw.ldb.) 
 Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
 dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
 kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
 Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
 Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
 ’t ligt alles open voor uw ogen. 
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 Gij zijt mij overal nabij, 
 uw ogen waken over mij 
 van toen ik vormloos ben ontstaan. 
 Gij wist hoe het zou verder gaan. 
 Ja, in uw boek stond reeds te lezen, 
 wat eens mijn levensweg zou wezen. 
 
Gebed 
 
(naar de kinderen) 
 
Samenzang ‘kinderlied’: dapper als David (schermlied) 
 Ik ben dapper dapper dapper, net als David 
 en niet bang bang bang om door te gaan. 
 Ik ben dapper dapper dapper net als David. 
 Samen met mijn God, 
 samen met mijn God. 
 Kan ik elke reus verslaan! 
 
 Als ik speel op het schoolplein 
 en ik word gepest, 
 loop ik toch niet weg, 
 al ben ik kleiner dan de rest. 
 
 Want ik ben dapper... 
 
 Als ik lig in het donker 
 en ik zie een schim, (of: spin) 
 doe ik gauw het licht aan. 
 Ik ben klein, maar ik ben slim. 
 
 Want ik ben dapper... 
 
 Wil je overwinnen, 
 maar je bent niet sterk. 
 Met geloof beginnen 
 is het halve werk! 
  
 Want ik ben dapper... 
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(de kinderen van groep 1 en 2 vertrekken naar de nevendienst) 
 
Inleidende woorden bij het ‘met hart en ziel’ herdenken 
 
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) 
 
Gedicht: ‘stil word ik in mijzelf’ (door Trudy Buitenhuis-Langendijk) 
 
Noemen van de namen en het uitreiken van de steen: 
 
  Herman Gijssendorffer 
  1939 – 2018 (79 jaar) 
   
  Hendrikje van Osnabrugge-van ’t Ende 
  1944 – 2019 (74 jaar) 
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  Gerrit Vorderman 
  1938 – 2019 (80 jaar) 
 
  Jan Oosterhoff 
  1935 – 2019 (83 jaar) 
 
  Berendina Johanna Bosch-Brendeke 
  1928 – 2019 (90 jaar) 
 
  Gerrit Wichers 
  1938 – 2019 (81 jaar) 
 
  Hennie van den Burg-Schreur 
  1931 – 2019 (88 jaar) 
 
  Engelina Patijn-de Zeeuw 
  1921 – 2019 (98 jaar) 
 
  en al die anderen….. 
 
Er is gelegenheid tot herdenken in de vorm van het aansteken  
van een lichtje. 
(we luisteren naar muziek door Jan en Lieneke Koelewijn) 
 
Lezen: 1 Samuël 16 vers 1-13 
 
Verkondiging:   JE HOEFT NIET STERK TE ZIJN 
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Samenzang lied 800, 1 en 3 (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? 
 
 Maar Christus gaf mij taal en teken 
   en ik ben zeker van zijn stem. 
   De nacht is voor het licht geweken, 
   het grondloos lot krijgt zin door Hem. 
   Nu word ik mens, herkrijg mijn vrijheid 
   bij water, woord en brood en wijn, 
   omdat ik weet van zijn nabijheid 
   waar twee of drie vergaderd zijn. 
 
Dankgebed en  voorbede 
 
Lied door Christiaan: Nooit meer tranen 
 
We nemen afscheid van Clazien en Rolf Boogaard-Stoter 
bij hun vertrek naar Frankrijk 
 
Inzameling van de gaven (gemeente en Jeugdwerk) 
 
de kinderen komen terug en vertellen…… 
 
Samenzang 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’. 
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 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’. 
 
Zegen 
 
We zingen bij het verlaten van de kerk lied 498 (ev.ldb.) 
 Mijn hoop is op U, Heer, 
 mijn kracht is in U, Heer, 
 mijn hart is van U, Heer, 
 van U. 
 
 Mijn hoop is op U, Heer, 
 mijn kracht is in U, Heer, 
 mijn hart is van U, Heer, 
 van U. 
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 Ik prijs U met heel mijn hart, 
 ik prijs U met al mijn kracht, 
 met heel mijn hart, 
 met al mijn kracht, 
 heel mijn hart is van U. 
 
 Mijn hoop is op U, Heer, 
 mijn kracht is in U, Heer, 
 mijn hart is van U, Heer, 
 van U, van U, van U. 
 
Bij de uitgang kunt u een ‘herdenkingskaartje’ meenemen, 
voor uzelf of voor iemand anders. 
 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vanavond is er om 19.00 uur een Jeugddienst 
 
 


