DIE MIJ DROEG OP ADELAARSVLEUGELS

Zoals een arend over zijn jongen waakt
en voortdurend erboven blijft zweven,
zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt,
zo heeft de HEER zijn volk geleid,
Hij alleen
(Deut. 32:11-12).

Interieur Kruiskerk VEG Heerde op 1 februari 1981
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Samenzang lied 715 (opw., begeleiding muziekteam)
Wat hou ik van uw huis,
Heer van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de Heer.
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee,
zo’n blijvende schreeuw om de levende God.
Een vogel is er thuis,
Heer van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
bij U onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen,
zo’n blijvende kans om te zingen voor U.
Gelukkig wie naar U
vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval,
gaan zij van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt in zijn heilige stad.
Ach hoor en kijk naar mij,
Heer van de hemelse legers.
Ja liever één dag dicht bij U.
dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn in een duistere tent.
De Heer beveiligt ons,
eer en geluk zal Hij geven,
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
Heer van de hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.
Wat hou ik van uw huis!
Samenzang (schermlied): ‘U kent mijn naam’
Er is iemand die 't licht doet schijnen in de nacht.
Er is iemand door wie de kleuren zijn bedacht.
Iemand die het hele universum heeft gemaakt.
Door wie alles is ontstaan.
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Hij die maan en sterren schiep, de oceaan zo diep, Hij ziet jou staan.
Hij die ons tot leven riep, Zijn adem in ons blies, Hij kent jouw naam.
Er is iemand die groter is dan elke strijd.
Er is iemand die dwars door elke leugen kijkt.
De God van het begin en het eind, Hij zal er altijd zijn.
Hij die maan en sterren schiep, de oceaan zo diep, Hij ziet jou staan.
Hij die ons tot leven riep, Zijn adem in ons blies, Hij kent jouw naam.
Hij is iemand die moeilijkheden niet ontwijkt.
Hij geeft kracht, Hij geeft overwinning in de strijd.
En zelfs als de allerbruutste storm op je wacht, houdt Hij jou vast.
God van wond’ren en van hoop, mijn Anker, mijn geloof, U ziet mij staan.
God van liefde en herstel die al mijn tranen telt, U kent mijn naam.
Mededelingen kerkenraad
Aansteken van de Paaskaars
Samenzang lied 916, 1 en 4 (jdh)
Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
“Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land, dat Ik u wijs”.
Refrein:
Here God, wij zijn vervreemden
door te luist’ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.
Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet.
Tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang. (refr.)
Bemoediging en groet
Samenzang (canon) lied 312 (ev.ldb.)
Jezus vol liefde, U wilt ons leiden.
Wij prijzen U als onze Heer.
Kom met uw kracht, o Heer
en vul ons tot uw eer,
kom tot uw doel met ieder van ons.

Maak ons een volk Heer,
heilig en rein,
dat, U, Heer, volkomen
steeds toegewijd zal zijn.
Gebed
Kindermoment
‘God houdt van de hele wereld’ (schermlied)
Lezen: Deuteronomium 32 vers 8 t/m 12
Jesaja 40 vers 27 t/m 31

Samenzang lied 488 (opw., begeleiding muziekteam)
Heer ik kom tot U;
neem mijn hart, verander mij,
als ik U ontmoet vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan Uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde.
refrein:
Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dichtbij uw hart.
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend;
dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.
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Heer, kom dichterbij
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij.
En Heer, leer mij uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde. (refr.2x)
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.
Lezen: Hebreeën 11 vers 1 en 2; vers 8 t/m 10; vers 13 t/m 16
Samenzang lied 413, 1,3 en 4 (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.
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.)
Verkondiging: DIE MIJ DROEG OP ADELAARSVLEUGELS
Samenzang lied 362 (nw.ldb.)
Hij die gesproken heeft een woord dat gáát,
een tocht door de woestijn, een weg ten leven,
een spoor van licht dat als een handschrift staat
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tegen de zwartste hemel aangeschreven:
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,
Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven’.
Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.
Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt –
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.
Afscheid ds. Jacob (Sjaak) Marinus Weststrate
- Omzien in dankbaarheid (door ds. Weststrate)
Luisterlied: ‘laat al mijn werk gezegend zijn’ (Christiaan Hoogers)
Laat al mijn werk gezegend zijn
en geef mijn arbeid zin.
Laat in mijn huis uw vrede zijn
en zegen mijn gezin.
Geef mij vandaag de rust en kracht
voor elke taak die op mij wacht.
Dat ik mij niet voor niets vermoei;
breng alles wat ik doe tot bloei.
Laat al mijn werk tot zegen zijn
voor mensen om mij heen.
Laat in mijn hart uw vrede zijn
en werk zelf door mij heen.
Maak mij als zout dat smaak verspreidt.
Maak mij als licht dat zichtbaar schijnt,
tot ieder woord en elke daad
mijn Vaders liefde tastbaar maakt.
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Laat al mijn werk geheiligd zijn,
een dienst tot eer van U.
Laat mij oprecht, integer zijn;
een spiegelbeeld van U.
Werk door uw Geest met kracht in mij,
tot uw karakter groeit in mij.
Voltooi het werk dat U begon,
tot aan de dag dat Christus komt.
Gelegenheid voor enkele woorden
- Lokale overheid
- Kerken van Heerde
- Bond van VEG
- VEG Heerde
Reactie op deze woorden
Samenzang lied 341 (ev.ldb.)
Heer, God, U loven wij. Heer, U belijden wij.
Vader in eeuwigheid, zingt 't gans heelal Uw Naam.
Aarde en hemel, Heer, zingen Uwen Naam ter eer,
heel Uw schepping door, eeuwig met 't engelenkoor.
Heilig, heilig.
Heilig is onze God, de Heer Zebaoth.
Hemel en aarde, zijn van Uw grootheid vol.
Hemel en aarde, zijn van Uw grootheid vol.
Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja.
Amen.
Losmaking:
Geachte dominee Weststrate, beste Sjaak,
Vandaag eindigt je dienstwerk als dienaar van het Woord in deze gemeente.
Eenmaal ben je ook in deze gemeente in het ambt van dienaar van het Woord
bevestigd.
Daarbij heb je uitgesproken dat je de heilige Schrift aanvaardt als bron van de
prediking en als enige regel van het geloof en dat je je wilt verzetten tegen al
wat daarmee strijdig is.
Je hebt beloofd geheim te zullen houden wat vertrouwelijk te jouwer kennis
mocht komen en je taak te vervullen overeenkomstig wat is afgesproken en is
vastgelegd in de regels van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten
Nederland.
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Wij laten je nu gaan en zeggen je dank voor de overtuiging, de inzet en de
liefde waarmee je tot hiertoe je dienstwerk in de gemeente van Christus
hebt vervuld.
Wij hopen dat je de Heer en Zijn gemeente mag blijven dienen
met de jouw geschonken gaven van hoofd en hart.
Laten we samen bidden:
Het past ons, Here God, U dank te zeggen voor de toewijding van deze dienaar
van het Woord, die afscheid neemt van het dienstwerk in deze gemeente.
Voor zijn volharding en trouw prijzen wij U, Bron van alle goed.
Voor wat misging of beter had gekund vragen wij eerbiedig
om vergeving.
Bevestig het werk van onze handen, ja het werk van onze handen, bevestig dat.
U die blijkens de kracht die in ons werkt, bij machte zijt
oneindig veel meer te doen dan wij bidden en beseffen,
U zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten,
van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
Luisterlied: ‘Die mij droeg op adelaarsvleugels’(Christiaan Hoogers)
Die mij droeg op adelaarsvleugels die mij hebt geworpen
in de ruimte en als ik krijsend viel mij ondervangen
met uw wieken en weer opgegooid totdat ik vliegen kon
op eigen kracht.
(Naar het lied van Mozes Deuteronomium 32:11)
Dankgebed en voorbede
Inzameling van de gaven: (gemeente en International Justice Mission)
Samenzang lied(Psalm) 150
Loof God, loof Hem overal.
Loof de Koning van ’t heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Loof de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.
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Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijk Hem!
Citer, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.
Zegen
Samenzang lied 425 (nw.ldb.)
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

