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             MET HART EN ZIEL  
 

             Je werk doen: MOZES 
 

 
 
Voorganger:  ds. J.M. Weststrate 
Organist:     Jan Koelewijn 
Bijbellezing:  Exodus 8 (Mirjam Peppelman) 
Muz. medew.:  Double Four uit Hattem 
Beeldscherm:  Klaas draaijer 
________________________________________________________________ 
1. Samenzang lied 396 (ev. ldb.) 
 Grijp toch de kansen, door God u gegeven. 
 Kort is uw zijn hier, de tijd snelt daarheen. 
 Wat toch blijft over, o zeg, van dit leven? 
 D’ arbeid der liefde, gedaan om u heen. 
 refrein:    

 Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend. 
 Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan. 
 Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, 
 dat houdt zijn waard’ en zal blijven bestaan. 
 
 Geef dan uw tijd niet aan ijdele zorgen. 
 Help hen, die vielen, breng troost in hun smart. 
 O, laat uw licht schijnen, blij als de morgen. 
 Wijs op de Heiland, die rust geeft voor ‘t hart! (refr.) 
 
 Weet, al uw arbeid, uw lijden voor Jezus, 
 ‘t wordt door Hem zelven geschat naar zijn waard’, 
 en eens daarboven, daar vinden we weder, 
 vruchten van ‘t zaad, dat wij strooiden op aard. (refr.) 
 
2.Samenzang lied 7 (jdh) 
 Als g' in nood gezeten, geen uitkomst ziet, 
 wil dan nooit vergeten: God verlaat u niet. 
 Vrees toch geen nood! ‘s Heren trouw is groot, 
 en op 't nacht'lijk duister, volgt het morgenrood. 
 Schoon stormen woeden, ducht toch geen kwaad; 
 God zal u behoeden, uw toeverlaat. 
 
 God blijft voor u zorgen, goed is de Heer, 
 en met elke morgen, keert Zijn goedheid weer. 
 Schoon g' in 't verdriet, nergens uitkomst ziet, 
 groter dan de Helper, is de nood toch niet. 
 Wat ons ontviele, Redder in nood, 
 red slechts onze ziele, uit zond' en dood. 
 
Mededelingen kerkenraad 
 
3. Aanvangslied 195 (ev.ldb.) 
 Gods volk wordt uitgeleid, zij gaan met vreugde voort, 
 en de bergen en heuv'len juichen rondom hen. 
 Alles zingt erbij, zelfs de bomen zijn blij 
 en zij klappen voor hun God. 
 En de bomen in het veld zullen klappen voor Hem  (3x)  
 en zij gaan vrolijk voort. 
 
Bemoediging en groet 
 

4. Samenzang leid 868 (nw.ldb.) 
 Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. 
 Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 

 Kom allen saam, psalmzing de heilige naam, 
 loof al wat ademt de Here. 
  
  Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
 heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven. 
 Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, 
 Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 
 Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven, 
 dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven. 
 Hij heeft u lief, die tot zijn kind u verhief, 
 ja, Hij beschikt u ten leven. 
 
 Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, 
 lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 
 Denk elke dag aan wat zijn almacht vermag, 
 die u met liefde bejegent. 
 
 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 
 christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen. 
 Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust. 
 Alles wat ademt zegt: Amen. 
 
-Gebed 
-Inleiding  Mozes (filmpje) 
 
Double Four: 
 Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer. 
 Hij die alles maakte laat niet los wat Hij begon. 
 Genade en vrede van God, de Vader door Jezus zijn Zoon, 
 Immanuel, 6. 
 Hij woont met zijn Geest in ons. Halleluja, amen. 
 
5. Double Four en gemeente: ‘k Stel mijn vertrouwen…’ 
 Halleluja, halleluja enz. 

1. `k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God.  
 Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot. 
 Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij. 
 `k Zie naar Hem op en ik weet Hij is mij steeds nabij. 
 Halleluja, halleluja enz. 

2. Wij zijn, Zijn kind. Dit geldt voor jou en mij. 
 Door Jezus Zijn Zoon zijn wij voor altijd vrij. 
 Ziekte nog pijn, trekt ons bij God vandaan. 
 U bent mijn Rots, zo kan ik altijd blijven staan. 
 Halleluja, lof zij God! Hij is steeds nabij. 
 

Lezen: Exodus 18 vers 13 t/m 27  
 
6. Double Four en gemeente: ‘Ik wil zingen….  
 Ik wil zingen van mijn Heiland,  
 van de opgestane Heer, 
 Ik wil zingen van mijn Heiland,  
 Heer der Heren, Hem zij eer. 
 refrein:  

 Jezus U loven wij, Christus U prijzen wij, 
 Vader U danken wij,  halleluja, halleluja, 
 halleluja, halleluja! 
 
 Laat het vrolijk loflied rijzen 
 voor de opgestane Heer, 
 ‘k wil mijn Heiland dank bewijzen, 
 tot hem bidden keer op keer. (refr.) 
   
 U, de glorie van het leven, overwinnaar van de dood, 
 wil ook mij Uw zegen geven, 
 maak Uw koninkrijk hier groot! (refr.) 



Double Four: Lay Up Your Treasures in Heaven 
 vertaling: 
 refrein:   

 "Verzamel uw schatten in de hemel.  
 Verzamel uw schatten in glorie, 
 waar niets op deze wereld ze weg kan nemen." 
 Mensen, luister wat God er van zegt:  
 "Kom, en verzamel uw schatten in de hemel, 
 verzamel uw schatten in glorie.  
 Uw rijkdom op aarde zal vervagen, 
 maar uw rijkdom in God zal altijd blijven bestaan.” 
  
 Toen God naar de aarde keek en zijn kinderen zag;  
 verstrikt en belast met zorgen,  zei Hij: 
  “Zoek eerst Mijn koninkrijk,  
 dan zal je eeuwige schatten vinden. (refr.) 
 
 Sommigen vertrouwen op hun aardse schatten, 
 en op de rijkdommen die zij bezitten. 
 Maar hun roem zal vergaan en hun rijkdom zal vallen,  
 dus vertrouw op de enige God!  Dus:  (refr.) 
 Altijd en voor eeuwig!" 
 
Uitleg van het verhaal 
 
7. Samenzang lied 899, 1,2 en 4 (nw.ldb.) 
 Wat mijn God wil, geschiede altijd, 
 zijn wil is steeds de beste. 
 Hij is altijd tot hulp bereid, 
 Hij blijft mijn sterke veste. 
 Hij helpt uit nood, / de trouwe God, 
 Hij troost mij bovenmate. 
 Wie God vertrouwt, / vast op Hem bouwt, 
 die zal Hij nooit verlaten. 
 
 God is mijn troost en toeverlaat, 
 Hij is mijn hoop, mijn leven. 
 Al wat Hij wil, hoe het ook gaat, 
 ik zal het niet weerstreven. 
 Die mij altijd / vertroost en leidt 
 die elke haar geteld heeft. 
 Die van nabij / zolang reeds mij 
 in liefde vergezeld heeft. 
 
 Nog één ding wil ik vragen Heer, 
 ik vraag het vol vertrouwen: 
 wanneer de boze gaat te keer, 
 laat mij uw hulp aanschouwen, 
 dat ik niet val / maar leven zal. 
 Gij zult mij niet beschamen. 
 Dat is uw eer / o trouwe Heer. 
 Dus zeg ik vrolijk: Amen. 
 
8.Double Four en gemeente lied 413 (ev.ldb.) 

 Lichtstad met uw paarlen poorten 
 wond’re stad zo hoog gebouwd, 
 nimmer heeft men op deze aarde, 
 ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 refrein: 

 Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
  luist’ren naar zijn liefdesstem, 
  daar geen rouw meer en geen tranen 

 in het nieuw Jeruzalem. 
 
 Heilig oord vol licht en glorie, 
 waar de boom des levens bloeit 

 en de stroom van levend water 
 door de gouden Godsstad vloeit: (refr.) 
 
 Schoon tehuis voor moede pelgrims, 
 komend uit de zandwoestijn, 
 waar zij rusten van hun werken 
 bij de springende fontein: (refr.) 
 
 Wat een vreugde zal dat wezen 
 straks vereend te zijn met Hem 
 in de stad met paarlen poorten 
 in het nieuw Jeruzalem. (refr.) 
 

-Double Four: Abba vader, lied 376,  (ev.ldb.) 
-We danken en bidden 
 
-We geven voor de gemeente en het onderhoud 
 

9. Samenzang lied 418 (nw.ldb.) 
 God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven, 
 dan zal ons geen macht uit elkander drijven. 
 Zijn wij in U een, samen op uw wegen 
 dan wordt ons tot zegen lachen en geween. 
 
 Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen; 
 zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen. 
 Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen, 
 horen, helpen, helen, – vruchtbaar in de Heer. 
 
 Vrede, vrede laat Gij in onze handen, 
 dat wij die als zaad dragen door de landen, 
 zaaiend dag aan dag, zaaiend in den brede, 
 totdat in uw vrede ons hart rusten mag. 
 
 God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven, 
 dan zal ons geen macht uit elkander drijven. 
 Zijn wij in U een, samen op uw wegen 
 dan wordt ons tot zegen lachen en geween. 
 
We gaan op weg met de zegen van God 
 

10. We zingen bij het verlaten van de kerk lied 212(e.l.) 

 Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, 
 schouder aan schouder in uw wijngaard te staan; 
 samen te dienen, te zien wie U bent, 
 want uw woord maakt uw wegen bekend. 
 refrein: 
 Samen op weg gaan, dat is ons gebed, 
 als een volk dat juist daarvoor door U apart is gezet. 
 Vol van uw liefde, genade en kracht, 
 als een lamp die nog schijnt in de nacht.     
 
 Samen te strijden in woord en in werk. 
 Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk, 
 delen in vreugde, in zorgen, in pijn,   
 als uw kerk, die waarachtig wil zijn. (refr.) 
  
De volgende Heerde Zingt op zondag is op zondag 
 8 december 19.00 uur 
Het thema is dan met hart en ziel je werk doen: SAMUËL 
Muzikale medewerking All-singers 
 
 
 
 
 
 


