
HEERDE ZINGT OP ZONDAG  
zondag 12 november  2017, 19.00 uur 
 
 ZINGENDE GEZEGEND: ZEGEN EN VERDRIET 
 
Voorganger:  ds.  J.M. Weststrate 
Organist:   Jan Koelewijn 
Lezing:     Psalm 42 (Peter Braam) 
Muz. medew.: Living Letter uit Wapenveld 
Collecten:   Gemeente en onderhoud 
Beeldscherm: Fabian van Zetten 
__________________________________________________________ 
 
1.Samenzang lied 64 (jdh) 
 Hand in hand met Jezus over 't ruwe pad, 
 Jezus houdt vol liefde trouw mijn hand gevat. 
 Onder blauwe hemel, onder stormgebruis, 
 hand in hand met Jezus, kom ik veilig thuis. 
 
 Hand in hand met Jezus, steunend op Zijn kracht, 
 zie 'k de sterren fonk'len in de zwarte nacht. 
 Stormen mogen woeden, woest de golven slaan. 
 Hand in hand met Jezus, kan ik veilig gaan. 
 
 Hij gaat aan mijn zijde, draagt met mij de last, 
 nimmer kan ik wank'len, Jezus houdt mij vast. 
 Hand in hand met Jezus, waar 'k mijn voet ook zet, 
 naar mijn zwakke schreden, regelt Hij Zijn tred. 
 
 't Hart vervuld met vreugde tors ik stil mijn kruis, 
 't zwaarste eind draagt Jezus, op de weg naar Huis. 
 Daarom juicht mijn ziele, waar 's een Vriend als Hij? 
 Hand in hand met Jezus, tot aan d' overzij. 
 
2. Samenzang lied 5 (jdh) 
 Al de weg leidt mij mijn Heiland, 
 wat verlangt mijn ziel dan meer? 
 Zou ik immer aan Hem twijf’len, 
 die mij voortleidt keer op keer? 
 Zoete troost en zaal’ge vrede, 
 heb ik steeds op Zijn bevel. 
 ‘k Weet wat hier mij overkome, 
 Hij maakt alle dingen wel. (2x) 
 
 Al de weg leidt mij mijn Heiland, 
 troost geeft Hij tot in de dood. 
 Als ik zwak ben in beproeving, 
 sterkt Hij mij met ‘t hemels brood. 
 Als mijn schreden soms gaan wank’len 
 en mijn ziel van dorst versmacht, 
 geeft Hij mij het levend water, 
 en vernieuwt mijn levenskracht. (2x) 
 
 Al de weg leidt mij mijn Heiland, 
 door al ‘t aardse stormgebruis, 
 en volkomen vreugde wacht mij, 
 in het zalig Vaderhuis. 
 Als ‘k mijn kroon, die Hij zal geven, 
 aan Zijn voeten nederleg, 
 zal mijn lied voor eeuwig wezen: 
 “Jezus leidde m’ al de weg.” (2x) 

 
Mededelingen kerkenraad 
 
 
 

3. Aanvangslied 8 (ev.ldb.) 
 Als een hert dat verlangt naar water 
 zo verlangt mijn ziel naar U. 
 U alleen kunt mijn hart vervullen, 
 mijn aanbidding is voor U. 
 U alleen bent mijn kracht, mijn schild. 
 Aan U alleen geef ik mij geheel. 
 U alleen kunt mijn hart vervullen, 
 mijn aanbidding is voor U. 
 
Bemoediging en groet 
 
4.Samenzang lied 942 (nw.ldb.) 
 Ik sta voor U in leegte en gemis 
 vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen. 
 Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis – 
 dood is mijn lot, hebt Gij geen andere zegen? 
 Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is? 
 Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen? 
 
 Mijn dagen zijn door twijfel overmand 
 ik ben gevangen in mijn onvermogen 
 Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand 
 zult Gij mij bergen in uw mededogen 
 Mag ik nog levend wonen in uw land 
 mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen? 
  
 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
 dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
 Open die wereld die geen einde heeft, 
 wil alle liefde aan uw mens besteden. 
 Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 
 Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
 
- Gebed 
- ZINGENDE GEZEGEND: ZEGEN EN VERDRIET 
 
5.Living Letter en gemeente: lied 429 (opw.) 
 refrein: 
 God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. 
 Langs wegen die geen mens bedenkt, 
 maakt Hij mijn zijn wil bekend. 
 Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht. 
 Als ik mijn hand in zijn hand leg,  
 wijst Hij mij de weg. Wijst Hij mij de weg. 
 
 Al moet ik door de wildernis, Hij leidt mij. 
 Hij toont mij een rivier in de woestijn. 
 Alles zal ooit vergaan maar zijn liefde blijft bestaan 
 en Hij maakt iets heel nieuws vandaag. (refr.) 
 
- Living Letter lied 629 (opw.) 
- Lezen: Psalm 42 
- Living Letter lied 805 (opw.) 
 
6.Living Letter en gemeente: lied 733 (opw.) 
 De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
 mijn dag begint met een lied voor U. 
 Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 
 laat mij nog zingen als de avond valt. 
 refrein:    
 Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, 
 prijs nu zijn heilige naam. 
 Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, 
 verheerlijk zijn heilige naam. 
 



 Heer, vol geduld toont U ons uw liefde. 
 Uw naam is groot en uw hart is zacht. 
 Van al uw goedheid wil ik blijven zingen; 
 tienduizend redenen tot dankbaarheid. (refr.) 

 
 En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
 mijn adem stokt en mijn einde komt, 
 zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen; 
 tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. (refr., 2x) 
 
 Verheerlijk zijn heilige naam. 
 Verheerlijk zijn heilige naam. 
 
7.Samenzang lied 351, 1,3 en 5 (jdh) 
 't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 
 schreeuwt niet sterker naar ’t genot 
 van de frisse waterstromen 
 dan mijn ziel verlangt naar God. 
 Ja, mijn ziel dorst naar de Heer: 
 God des levens! Ach, wanneer 
 zal ik naad'ren voor Uw ogen, 
 in Uw huis Uw' naam verhogen? 
 
 O mijn ziel, wat buigt g' u neder, 
 waartoe zijt g' in mij ontrust? 
 Voed het oud vertrouwen weder, 
 zoek in 's Hoogsten lof uw lust, 
 want Gods goedheid zal uw druk 
 eens verwiss'len in geluk. 
 Hoop op God, sla 't oog naar boven, 
 want ik zal Zijn naam nog loven. 
 
 Maar de Heer zal uitkomst geven, 
 Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt. 
 'k Zal in dit vertrouwen leven 
 en dat melden in mijn lied; 
 'k zal Zijn lof zelfs in den nacht 
 zingen, daar ik Hem verwacht 
 en mijn hart, wat mij moog' treffen, 
 tot den God mijns levens heffen. 
 
Meditatie 
 
8.Samenzang lied7 (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. 
 
9. Living Letter en gemeente: lied 764 (opw.) 
 U zult altijd voor ons strijden; 
 U hebt steeds Uw trouw getoond. 
 Deze waarheid is mijn blijdschap: 
 Heer, U draagt de zegekroon, 
 U, mijn Helper en Beschermer, 
 U, mijn Redder en mijn Vriend.  
 Uw genade is mijn adem en mijn lied. 

 Waar Uw grootheid wordt bezongen, 
 wil ik knielen voor Uw troon. 
 Waar U bent, verstilt de onrust, 
 want U draagt de zegekroon. 
 Vul dit huis nu met Uw glorie, 
 vul ons hart met heilig vuur. 
 Uw genade is mijn adem en mijn lied. 
 refrein: 
 Halleluja! Jezus overwon. Jezus overwon. 
 Halleluja! Prijs Hem, die de wereld verwon. 
 
 U zult altijd voor ons pleiten; 
 U zocht door tot U ons vond. 
 En geen macht kan U bestrijden, 
 want U draagt de zegekroon. 
 U bent Jezus, de Messias, 
 Die de wereld redding biedt. 
 Uw genade is mijn adem en mijn lied. (refr.) 
 (onderstaand couplet 4x herhalen) 

 Elke muur wordt neergehaald, 
 ieder bolwerk afgebroken. 
 U draagt de zegekroon; U overwon, U overwon! 
 
 Aan het kruis leek U verslagen, 
 maar U hebt de dood onttroond; 
 zelfs het graf kon U niet houden, 
 want U draagt de zegekroon. (refr.) 
 (onderstaand couplet 6x herhalen) 

 Elke muur wordt neergehaald, 
 ieder bolwerk afgebroken. 
 U draagt de zegekroon; U overwon, U overwon!  
 
- Living Letter lied 770 (opw.) 
- Dankgebed en voorbede 
- Inzameling van de gaven (gemeente en onderhoud) 
 
10.Samenzang lied 41, 1,2 en 5 (jdh) 
 De nacht vlood heen, 't is helder dag! 
 Er is blijdschap in mijn ziel! 
 Mijn vrees is weg, Gods vreê woont daar, 
 er is vreugde in mijn ziel! 
 refrein: 

 Er is vreugde, hemelvreugde, 
 hemelvreugde hier op aard. 
 Te weten Jezus mint ook mij, 
 is mij meer dan alles waard. 
 
 Mijn tranen droogde Jezus’ hand, 
 er is vreugde in mijn smart. 
 ‘k Ben pelgrim naar het hemels land, 
 doch met blijdschap in mijn hart! (refr.) 
 
 En is de weg soms ruw en steil, 
 toch blijft blijdschap in mijn smart, 
 want Jezus Zelf bestiert mijn weg, 
 en houdt blijdschap in mijn hart. (refr.) 

 
Zegen 
 
11.We zingen bij het verlaten van de kerk lied 232(e.l.) 
 Is hier een hart, door vrees benard,  
 vermoeid door 's levens strijd? 
 Twijfel drukt u neer; gij struikelt telkens weer; 
 o, vat weer moed, want God is goed  
 en steeds tot hulp bereid! 
 Zo gij slechts kunt geloven, ziet gij Zijn heerlijkheid. 



 refrein:  

 Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht 
 voor elk die wond'ren van Hem verwacht. 
 Ja, wie Hem aanraakt, ervaart Zijn kracht. 
 Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. 
  

 Gaat gij gebukt, door zorg gedrukt? 

 Leg dan uw lasten neer! 

 Tob niet langer voort, vertrouw op 's Heren Woord! 

 Hij hoort uw beê en schenkt u vreê  
 in liefde eind'loos teer. 
 Zo gij slechts kunt geloven,  
 niets is onmoog'lijk meer! (refr.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


