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Afsluiting van het startweekend van de Vrije Evangelische Gemeente 
Dit is de eerste uit een reeks Heerde-zingt-op-zondag diensten (10) 
 

Zondag  8 september 2019, 15.00 uur 
Locatie: schaapskooi – Renderklippen 
 
Medewerkenden: 
Band Testify uit Elburg, muziek 
Ted Hoogers, begeleiding samenzang  
Peter Braam, Bijbellezing 
ds. Sjaak Weststrate, voorganger 
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Woord van welkom 
 
Samenzang lied 797 (opw.) 
 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 zich thuis!  
 
 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 aanvaardt.  
 refrein: 

 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.  
 
 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. (refr.) 
 bridge(2x): 

 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!   
 
 Breng ons samen, één in uw naam.  
 Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
 Samen, één door de Geest;  
 verbonden in liefde. (refr.) 
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Samenzang lied 789 (opw.) 

 U leert me lopen op het water, 
 de oceaan is weids en diep. 
 U vraagt me alles los te laten, 
 daar vind ik U en ik twijfel niet. 
  refrein: 
  En als de golven overslaan,  
  dan blijf ik hopen op uw Naam. 
  Mijn ziel vindt rust, 
  want in de storm bent U dichtbij. 
  Ik ben van U en U van mij. 
 
  De diepste zee is vol genade. 
  Uw sterke hand, die houdt mij vast. 
  En als mijn voeten zouden falen, 
  dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand. (refr.) 

 bridge 2x: 
 Geest van God, leer mij te gaan over de golven, 
 in vertrouwen U te volgen, 
 te gaan waar U mij heen leidt. 
 Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen. 
 Ik vertrouw op uw genade, 
 want ik ben in uw nabijheid. (refr.) 

      
Samenzang lied 694 (opw.) 
 Ik bouw op Jezus, anders niet; 
 het is zijn bloed dat redding biedt. 
 Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd; 
 ik steun alleen op Jezus' naam. 
 refrein: 

 Hij is de rots waarop ik sta; 
 de vaste grond voor mijn bestaan, 
 de vaste grond voor mijn bestaan. 
 
 Ook als de nacht mijn zicht vervaagt, 
 toont Hij zijn liefde die mij draagt. 
 Al woeden stormen om mij heen, 
 mijn anker rust in Hem alleen. (refr.) 



               -3- 

 
 Ik bouw op Jezus, anders niet; 
 het is zijn bloed dat redding biedt. 
 Ik bouw op Jezus, anders niet; 
 het is zijn bloed dat redding biedt. 
 Ik bouw op Jezus, anders niet; 
 het is zijn bloed dat redding biedt. 
 
 Want zijn belofte en zijn bloed 
 die doen mij sterk staan in de vloed. 
 Als alles wankelt rondom mij; 
 mijn fundament, mijn hoop blijft Hij! 
 
 Wanneer Hij komt met luid geschal, 
 Weet ik dat Hij mij kennen zal. 
 Bekleed met zijn gerechtigheid 
 Ben ik van Hem in eeuwigheid. (refr.2x) 
 
 De vaste grond van mijn bestaan. 
 
We gaan bidden 
 
We luisteren naar de Bijbel: Genesis 6 vers 9 t/m 22 
 
Muzikale bijdrage van Testify 
 
Uitleg van het verhaal 
 
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,  
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 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. 
  
 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. 
 
Samenzang lied 465 (ev.ldb.) 
 Mijn zegen krijg je mee, trek nu de wereld in. 
 De aarde is weer droog, er is een nieuw begin. 
 Woon hier en overal, de wereld is van jou 
 en kijk de regenboog: Ik blijf je altijd trouw. 
 
 Mijn zegen krijg je mee, trek nu de wereld in. 
 Blijf altijd dicht bij Mij, Ik geef je leven zin. 
 Woon hier en overal, de wereld is van jou 
 en kijk de regenboog: Ik blijf je altijd trouw. 
 
Muzikale bijdrage van Testify 
 
We bidden en danken 
 
We zamelen geld in voor Lesbos 
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Samenzang (slotlied)  710 (opw.) 
 Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
 Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
 Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
 O God, zegen mij alle dagen lang! 
 
 Vader, maak mij tot een zegen; ga mij niet voorbij. 
 Regen op mij met uw Geest, Heer, Jezus, kom tot mij 
 als de Bron van leven, die ontspringt, diep in mij. 
 Breng een stroom van zegen,  
 waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 
 Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
 Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
 Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
 O God, zegen ons tot in eeuwigheid. 
 
 Vader, maak ons tot een zegen hier in de woestijn. 
 Wachtend op uw milde regen om zelf een bron te zijn. 
 Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij. 
 Van u liefde delend waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
  
We gaan op weg met de zegen van God 
 
Blijf nog even samen, om na te praten en iets lekkers te drinken/eten 
 
 
Voor wie nader contact wil: www.vegkruiskerkheerde.nl 
 
 
 
 
                 
  
 
 

http://www.vegkruiskerkheerde.nl/


 
 
                


