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             Je werk doen: SAMUËL 

 

 
 
 
 
 
Voorganger:   ds. J.M. Weststrate 
Organist:      Joop Bosch 
Muz. medew.:   ‘all-singers’ Heerde 
Bijbellezing:   1 Samuël 12(Klazien van den Heuvel) 
Beeldscherm:   Leo Montfrooij 
_____________________________________________________________ 
 
1.Samenzang lied 35, 1,2,3 en 7 (jdh) 
 De dierb're Heiland is nabij, 
 de liefdevolle Jezus. 
 Zijn woorden troosten u en mij, 
 o, hoort de stem van Jezus. 
 refrein: 

 Eng'lenkoren prijzen Hem, 
 paren wij ook onze stem, 
 zingen wij ter eer van Hem: 
 Jezus dierb're Jezus. 
 
 Uw zonde droeg Hij aan het kruis, 
 o, hoort de stem van Jezus! 
 Een plaats, bereid in 's Vaders huis: 
 een kroon, bereid door Jezus! (refr.) 

 
 Hem zij de lof en heerlijkheid! 
 Gelooft dan nu in Jezus; 
 uw hart zij tot Zijn dienst bereid, 
 verheerlijkt met mij Jezus. (refr.) 
 
 In 't hemels huis, voor ons bereid, 
 daar zien wij onze Jezus; 
 daar prijzen wij in eeuwigheid 
 Zijn naam, de naam van Jezus. (refr.) 
 
2.Samenzang lied 70 (jdh) 
 Heerlijk klonk het lied der Eng'len, 
 in het veld van Ephrata: 
 ere zij God in de hoge, 
 looft de Heer, Halleluja! 
 refrein: 

 Vrede zal op aarde dagen, 
 God heeft in de mens behagen; 
 zalig, die naar vrede vragen, 
 Jezus geeft die, hoort Zijn stem. 
 
 Jezus kwam op aarde neder 
 als een kindje klein en teer, 
 maar, hoe arm Hij toen mocht wezen, 
 Hij was aller Hoofd en Heer. (refr.) 
 
 In een kribbe lag Hij neder, 
 weldra werd een kruis Zijn troon; 
 ja, om zondaars te verlossen, 
 droeg Hij spot en smaad en hoon. (refr.) 

 Leer ons bij Uw kribbe buigen, 
 leer ons knielen bij Uw kruis, 
 leer ons in Uw naam geloven,  
 neem ons eens in 't Vaderhuis. (refr.) 

 
Mededelingen kerkenraad 

 
3.Aanvangslied 951 (jdh) 
  Zo lief had God de wereld, dat Hij Zijn eigen Zoon 
  gegeven heeft voor zondaars, in ruil voor haat en hoon; 
 gegeven heeft voor mensen, van ach, zo klein formaat, 
 voor mensen in paleizen, voor mensen van de straat, 
 voor doodgewone mensen van honderd in een rij; 
 zó lief had God de wereld: zó lief had Hij ook mij. 
 
 Zo lief had God de wereld, dat wie in Hem gelooft, 
 voor eeuwig en voor altijd Gods vrijspraak is beloofd. 
 Omdat Zijn Zoon wou sterven, veroordeeld tot het kruis, 
 mag ik voor eeuwig leven als kind bij Vader thuis. 
 Omdat Hij wilde lijden, ben ik getroost en blij: 
 zó lief had God de wereld: zó lief had Hij ook mij. 
 
 Zo lief had God de wereld, dat Hij Zijn heerlijk licht 
 met grote stralenbundels op onze harten richt. 
 Zijn ster wil elk geleiden, die luistert naar Zijn stem. 
 Hij voert hem naar de vreugde van 't Kind in Bethlehem. 
 En ied're dag ontvangt ge van God een schone lei: 
 zó lief heeft God de wereld, ja, u en ons en mij. 
 
Bemoediging en groet 
 
4.Samenzang lied 442 (nw.ldb) 

 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
 Verlos mij van mijn bange pijn! 
 Zie, heel mijn hart staat voor U open 
 en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
 O Gij, wien aarde en hemel zingen, 
 verkwik mij met uw heilige gloed. 
 Kom met uw zachte glans doordringen, 
 o zon van liefde, mijn gemoed! 
 
 Vervul, o Heiland, het verlangen, 
 waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 
 Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
 mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
 Blijf in uw liefde mij bewaren,  
 waar om mij heen de wereld woedt. 
 O, mocht ik uwe troost ervaren: 
 doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 
 
-  Gebed 
- Inleiding Samuël (filmpje) 
 
 - All-singers: ‘Ave Maria’ 
 
5.All-singers en gemeente: lied 483 (nw.ldb.) 

 Stille nacht, heilige nacht! 
 Davids Zoon, lang verwacht, 
 die miljoenen eens zaligen zal, 
 wordt geboren in Betlehems stal, 
 Hij, der schepselen Heer, Hij, der schepselen Heer. 
 
 Hulploos Kind, heilig Kind, 
 dat zo trouw zondaars mint, 
 ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 



 wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 
 Leer me U danken daarvoor.  
 Leer me U danken daarvoor. 
 
 Stille nacht, heilige nacht!  
 Vrede en heil, wordt gebracht 
 aan een wereld, verloren in schuld; 
 Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
 Amen, Gode zij eer! Amen, Gode zij eer! 
 
Lezen: 1 Samuël 12 vers 1 t/m 5 + vers 16 
 
6.All-singers en gemeente: ‘Go tell it on the mountain’ 
Koor:  
Koor en gemeente refrein: 

 Go tell it on the mountain 
 over the hills and everywher. 
 Go tell it on the mountain 
 that Jesus Christ is born. 
 
 Koor: 
 Koor en gemeente: refrein 
 
 Solo: 
 Koor en gemeente: refrein (2x) 
 
All-singers: ‘Imagine’ 
 
Uitleg van het verhaal 
 
7.Samenzang lied 478 (nw.ldb.) 

 Komt, verwondert u hier, mensen, 
 ziet, hoe dat u God bemint, 
 ziet vervuld der zielen wensen, 
 ziet dit nieuwgeboren kind! 
 Ziet, die 't woord is, zonder spreken, 
 ziet, die vorst is, zonder pracht, 
 ziet, die 't al is, in gebreken,  
 ziet, die 't licht is, in de nacht, 
 ziet, die 't goed is, dat zo zoet is, 
 wordt verstoten, wordt veracht. 
 
 Die de hemel heeft geschapen 
 en versiert het firmament, 
 moet hier in een kribbe slapen,  
 wordt in hooi en stro gewend.  
 Die de schone serafijnen 
 altijd heeft tot zijn gebod, 
 heeft de beesten  als de zijnen, 
 laat zich steken in dit kot, 
 in de doeken, in de hoeken 
 van dit huisken zonder slot. 
 
8.All-singers en gemeente: ‘Oh Come All Ye Faithful’ 
 Koor: ‘Oh Come All Ye Faithful’, daarna samenzang: 
 Lied 477,1,2 en 4 (nw.ldb.) 

 Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: 
 komt nu, o komt nu naar Betlehem 
 Ziet nu de vorst der engelen hier geboren. 
 Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, 
 komt, laten wij aanbidden die koning. 
 
 De hemelse engelen riepen eens de herders 
 weg van de kudde naar 't schamel dak.   
 Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden! 

 Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, 
 komt, laten wij aanbidden, die koning. 
 
 O Kind, ons geboren, liggend in de kribbe, 
 neem onze liefde in genade aan! 
 U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 
 Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, 
 komt, laten wij aanbidden die koning. 
 
All-Singers: ‘Don’t Worry’ 
 
- We danken en bidden 
- We geven voor de gemeente en  
         ‘handen samen voor Angola’  
 
9.Samenzang lied 435, 1 en 4 (nw.ldb.) 

 Hef op uw hoofden, poorten wijd! 
 Wie is het, die hier binnenrijdt? 
 Begroet Hem, Heer der heerlijkheid 
 en Heiland vol barmhartigheid! 
 Hij geeft de wereld 't leven weer. 
 Juich blijde, zing uw God ter eer, 
 loof Hem, die sterk van daad  
 de deuren binnen gaat. 
 
 Hef op uw hoofden, poorten wijd! 
 Elk hart zij Hem ter woon bereid! 
 De palmen van uw eerbied spreidt 
 de weg langs, die uw Koning rijdt. 
 Hij komt tot u met troost en vreê 
 en brengt u heil en liefde mee. 
 Geprezen zij de Heer,  
 Hij geeft u 't leven weer! 
 
We gaan op weg  met de zegen van God 
 
10.We zingen bij het verlaten van de kerk lied 103 (e.l.) 
 In Bethlehems stal lag Christus de Heer, 
 in doeken gehuld, als kindje terneer. 
 Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis 
 Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis. 
 
 Zó arm werd de Heer, der engelen Heer 
 die zondaren mint, zo nameloos teer; 
 die hun wil vergeven, hoeveel het ook zij; 
 zó arm werd de Heiland voor u en voor mij. 
 
 Lam Gods, voor de schuld der wereld geslacht 
 dat eens aan het kruis voor mij hebt volbracht. 
 Ik kniel voor uw kribbe met dankend gemoed 
 en breng U eerbiedig mijn zeeg'nende groet. 
  
 U wijd ik mijn vreugd, mijn leven, mijn hart, 
 bij U wil ik zijn in blijdschap en smart. 
 Geef Gij mij een harte dat steeds U bemint, 
 dan ben ik van nu aan voor eeuwig Gods kind. 
 
De volgende Heerde Zingt op zondag is op  
zondag 12 januari 2020, 19.00 uur 
Het thema is dan met hart en ziel je werk doen: SALOMO 
Muzikale medewerking gospelkoor Ichthus 
voor wie nader contact wil: www.vegkruiskerkheerde.nl 

 
 

 
                         


