
 HEERDE ZINGT OP ZONDAG  zondag 13 mei 2018, 19.00 uur 

 
ZINGENDE GEZEGEND: GEZEGEND BEN JE 
 
Voorganger:  ds. C. Schouwstra, Apeldoorn 
Organist:   Joop Bosch 
Lezing:     Deuteronomium 28 (Peter Verdoorn) 
Muz. medew. Zwier v.d. Weerd 
Collecten:   Gemeente en onderhoud 
Beeldscherm: Klaas Draaijer 
_______________________________________________________________ 
 
1.Samenzang lied 390, 1,2 en 3 (ev.ldb.) 
 Maak ons tot een stralend licht voor de volken 
 een stralend licht voor de mensen om ons heen, 
 tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. 
 Laat het schijnen door ons heen. 
 
 Maak ons tot een woord van hoop voor de volken, 
 een levend woord voor de mensen om ons heen, 
 tot de wereld weet dat U verlossing geeft. 
 Uw genade door ons heen. 
 
 Maak ons tot een zegening voor de volken, 
 een zegening voor de mensen om ons heen, 
 tot de wereld weet wie elke schuld vergeeft – 
 Uw genezing door ons heen. 
 
2. Samenzang lied 356, 1,2 en 3 (ev.ldb.) 
 Van U wil ik zingen, wie d' eng'len omringen, 
 al juichend getuigend Uw goedheid, o Heer. 
 'k Wil loven en danken met woorden en klanken 
 en prijzen Uw goedheid en liefde steeds meer. 
 
 Moog immer mijn harte in vreugd en in smarte 
 zich leren te keren, o God, tot Uw troon. 
 Verhoor mijn verlangen, wil leiden mijn zangen 
 tot 'k, Vader, benader der engelen toon. 
 
 Moog hier dan mijn zingen Uw heem'len doordringen 
 en juub'lend zich mengen met hemelse toon, 
 tot 'k eenmaal hierboven U eeuwig mag loven, 
 als 'k juichend zal staan bij Uw stralende troon. 
 
Mededelingen kerkenraad 
 
3. Aanvangslied 670,1,2,6 en 7 (nw.ldb.) 
 Kom Schepper God, o Heilige Geest, 
 daal in de mensenharten neer, 
 zij zijn uw schepselen geweest, 
 herschep hen in genade, Heer. 
 
 Uw naam is Trooster, Gij geleidt, 
 o goddelijk geschenk, ons voort, 
 o balsem die ons werd bereid, 
 o bron van vuur, o levend woord. 
 
 Maak ons geloof zo vol en schoon 
 dat het de Vader leert verstaan 
 en Jezus Christus, ’s Vaders Zoon, 
 o Geest van beiden uitgegaan. 
 
 Lof zij de Vader, lof de Heer 
 die uit de dood is opgestaan, 
 de Trooster ook zij lof en eer 
 en heerlijkheid van nu voortaan. 

Bemoediging en groet 
 
4. Samenzang lied58 (ev.ldb.) 

 Zoekt eerst het  Koninkrijk van God  
 en zijn gerechtigheid.  
 en dit alles krijgt u bovendien. 
 Hallelu, halleluja. 
 refrein: 
 Halleluja, halleluja, 
 halleluja, hallelu, halleluja.  
 
 Men kan niet leven van brood alleen, 
 maar van ieder woord,. 
 dat door de Heer gesproken wordt. 
 Hallelu, halleluja. (refr.) 
 
 Bidt en u zal gegeven zijn, 
 zoekt en gij zult het zien. 
 Klopt en de deur zal voor u opengaan. 
 Hallelu, halleluja. (refr.) 

 
-gebed 
-ZINGENDE GEZEGEN: GEZEGEND BEN JE 
 
5.Zwier v.d Weerd en gemeente lied 263,1 t/m 5 (ev.ldb.) 

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 gaat een stoet 
die de ban brak van het bloed. 
Die bij wat op aarde leeft 
nu geen burgerrecht meer heeft. (refr.) 
 
Menigeen ging zelf op pad 
daar hij  thuis geen vrede had, 
Eeuwig heimwee spoort hem aan 
laat ook hem het woord verstaan. (refr.) 

 
Door de wereld klinkt een lied 
tegen angsten en verdriet, 
tegen onrecht, tegen dwang 
richten pelgrims hun gezang. (refr.) 
 
Velen, die de moed begaf 
blijven staan, of dwalen af. 
Hunk’rend naar hun oude land. 
Reisgenoten, grijp hun hand. (refr.) 

 
-Zwier v.d. Weerd (1 lied) 
-lezen: Deuteronomium 28 vers 1 t/m 14 
-Zwier v.d. Weerd (1 lied) 
 
6.Zwier v.d Weerd en gemeente lied 328 (ev.ldb.) 
 Breng dank aan de Eeuwige,   
 breng dank aan de Heilige,     
 breng dank aan onze Vader die ons Jezus zond.              
 
 
 



 Breng dank aan de Eeuwige,   
 breng dank aan de Heilige,     
 breng dank aan onze Vader die ons Jezus zond.              
 
 Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk; 
 zegt de arme: ik ben rijk, 
 om wat de Here heeft gedaan voor ons. 
 Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk; 
 zegt de arme: ik ben rijk, 
 om wat de Here heeft gedaan voor ons. 
 Breng dank. 
 
7. Samenzang lied 262 (ev.ldb.) 

 Uw Woord is een lamp voor mijn voet 

 en een licht op mijn pad. 
 Uw Woord is een lamp voor mijn voet 

 en een licht op mijn pad. 
 Uw woord is een lamp, uw Woord is een licht. 
 Uw Woord is een lamp voor mijn voet 

 en een licht op mijn pad. 
 
Meditatie: GEZEGEND BEN JE 
 
8. Samenzang lied 704, 1,2 en 3 (nw.ldb.) 

 Dank, dank nu allen God 
   met hart en mond en handen, 
   die grote dingen doet 
   hier en in alle landen, 
   die ons van kindsbeen aan, 
   ja, van de moederschoot, 
   zijn vaderlijke hand 
   en trouwe liefde bood. 
 
  Die eeuwig rijke God 
   moge ons reeds in dit leven 
   een vrij en vrolijk hart 
   en milde vrede geven. 
   Die uit genade ons 
   behoudt te allen tijd, 
   is hier en overal 
   een helper die bevrijdt. 
 
  Lof, eer en prijs zij God 
   die troont in 't licht daarboven. 
   Hem, Vader, Zoon en Geest 
   moet heel de schepping loven. 
   Van Hem, de ene Heer, 
   gaf het verleden blijk, 
   het heden zingt zijn eer, 
   de toekomst is zijn rijk. 
 
9.Zwier v.d. Weerd en gemeente lied 133 (Y. for Chr.) 

 Mijn Vader, dank U wel dat U steeds bij mij bent, 
 dat U al mijn gedachten en verlangens kent, 
 dat U zo stil en rustig en begrijpend bent. 
 Mijn Vader, dank U wel. 
  
 Ik dank U dat uw hand mij steeds behoedt en leidt, 
 dat U mij wilt bewaren in de felste strijd, 
 voor troost, die U mij geeft in onzekerheid. 
 Mijn Vader, dank U wel. 
 
 Ik dank U voor de diepe vrede en de rust, 
 voor vreugde en voor blijdschap en voor levenslust. 
 Ik dank U, dat U zelf nu heel mijn leven vult. 
 Mijn Vader, dank U wel. 

 Mijn woorden schieten vaak zoveel te kort, o Heer. 
 Wat U aan mij wilt geven, dat is toch veel meer. 
 ‘k Ervaar  uw diepe rijkdom en geluk steeds meer. 
 Mijn Vader, dank U wel. 
 
 Daarom wil ik U danken, dat ik zingen kan, 
 dat ik U met mijn stem toch altijd loven kan, 
 dat ik U in dit lied van harte danken kan. 
 Mijn Vader, dank U wel. 
 
-Zwier v.d. Weerd (1 lied) 
-dankgebed en voorbede 
-inzameling van de gaven (gemeente en onderhoud) 
 
10.Samenzang lied 416 (nw.ldb.) 
 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
 jou nabij op al je wegen 
 met zijn raad en troost en zegen. 
 Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
 bij gevaar, in bange tijden, 
 over jou zijn vleugels spreiden. 
 Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
 in zijn liefde je bewaren, 
 in de dood je leven sparen. 
 Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
 tot wij weer elkaar ontmoeten, 
 in zijn naam elkaar begroeten. 
 Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Zegen 

 
11.Samenzang lied 248, 1,2,3 en 4 (nw.ldb.) 
 De dag, door uwe gunst ontvangen, 
   is weer voorbij, de nacht genaakt; 
   en dankbaar klinken onze zangen 
   tot U, die 't licht en 't duister maakt.  
 
 Die dan, als onze beden zwijgen, 
   als hier het daglicht onderduikt, 
   weer nieuwe zangen op doet stijgen, 
   ginds waar de nieuwe dag ontluikt. 
 
 Zodat de dank, U toegezonden, 
   op aard nooit onderbroken wordt, 
   maar steeds opnieuw door mensenmonden 
   gezongen en gesproken wordt. 
 
 Voorwaar, de aarde zal getuigen 
   van U, die thans en eeuwig zijt, 
   tot al uw schepselen zich buigen 
   voor uwe liefde en majesteit. 
 
De volgende HZOZ dienst is op zondag 10 juni 2018 om 
19.00 uur. 
Thema: ZINGENDE GEZEGEND: ZEGEN EN ZINGEN 
Muzikale medewerking: Ichthus uit Heerde 
 
 
 
 


