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We verwelkomen de 12-jarigen 
 Romeé    Bood       Joost  van de Steenhoven   
 Femke    Dekker       Dion  Stijf 
 Elise     Eikelboom     Diego Vosselman 
 Lars       Eikelboom     Aron de Wilde 
 David     Kole       Mare  Zuiderwijk 
 Dyone    van Petersen    Job  Zuiderwijk 
 Tygo      van Renselaar    Merle Montfrooij 
 Zaïna     de Freitas Manuel   
 
 Voorganger:  ds. J.M. Weststrate 
 Organist:   Ted Hoogers 
 Medewerking:  projectkoor 
 Lezer:    Miranda Rorije 
 Lezingen:   Kolossenzen 3 + 4 
 Beeldscherm:  Johannes Dekker 
 Collecten:   Gemeente en hulp aan Lesbos 
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Samenzang 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. 
 
Samenzang lied 357, 1,3 en 5 (ev.ldb.) 

Vreugde, vreugde, louter vreugde 
is bij U van eeuwigheid. 
Schepper, die 't heelal verheugde, 
bron van eeuw'ge vreugde zijt. 
Gij, die woont in licht en luister, 
drijft de schaduwen uiteen. 
Hij, die zoekend doolt in 't duister, 
vindt het licht bij U alleen. 
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Duizend lichten, duizend kleuren 
zijn de weerglans van uw pracht; 
Daarmee wilt Gij mensen beuren 
uit hun zorgen, uit hun nacht. 
Op een zee van licht en zangen 
voert Gij ons tot U omhoog. 
Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen; 
doof niet voor uw licht ons oog. 
 
Wil ons van uw vreugde geven, 
hef ons op tot U omhoog, 
Gever van onsterf'lijk leven, 
die tot ons U nederboog. 
Dan gaan wij hier zingend voorwaarts, 
onbevreesd in smart en pijn. 
Laat ons Heer, door uwe liefde 
eeuwig in uw vreugde zijn. 
 

Mededelingen kerkenraad 
 
Aanvangslied 216 (nw.ldb.) 
  Dit is een morgen als ooit de eerste, 
  zingende vogels geven hem door. 
  Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
  beide ontspringen nieuw aan het woord. 
  
  Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
  vochtige gaarde, geurig als toen. 
  Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
  al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 
 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
  licht dat ooit speelde waar Eden lag, 
  Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
  dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 
Bemoediging en groet 
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Samenzang lied(Psalm) 138, 1,2 en 4 (nw.ldb.) 

 U loof ik, Heer, met hart en ziel,  
      in eerbied kniel / ik voor U neder. 
      Ja, in de tegenwoordigheid 
     der goden wijd ik / U mijn beden. 
      Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft 
      hef ik het hoofd, / ik zal U prijzen. 
      Gij zult, o Here, wijd en zijd 
      uw heerlijkheid / en trouw bewijzen. 
 
     Ten dage dat ik riep hebt Gij 
      gehoord naar mij / en kracht gegeven. 
      Als ik welhaast ten offer viel,  
      hebt Gij mijn ziel / weer doen herleven. 
      Al wat op aarde macht bezit,  
      eenmaal aanbidt / het U, o Here! 
      Als Gij hun 't woord van uw verbond 
      met eigen mond / hebt willen leren. 
 
     Als, ik omringd door tegenspoed,  
      bezwijken moet, schenkt Gij mij leven. 
      Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt, 
      uw rechterhand zal redding geven. 
      De Heer is zo getrouw als sterk, 
      Hij zal zijn werk voor mij voleinden. 
      Verlaat niet wat uw hand begon, 
      o Levensbron, wil bijstand zenden. 
 
Gebed 
 
Projectkoor: ‘weet dat je welkom bent’ (lied van Marten Kamminga) 

 
(naar de kinderen) 
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Samenzang kinderlied: ‘Geef het door’ (schermlied) 
 refrein: 

 Geef het door aan iedereen, 
 een nieuwe tijd breekt aan, breekt aan. 
 Geef het door aan iedereen, 
 dat Jezus Christus leeft. 
 Ja Jezus Christus leeft Hij is opgestaan. 
 
 Vertel van God de Vader die ons geschapen heeft. 
 Aan jou als jij Hem volgt het eeuwig leven geeft. 
 Vertel van Zijn zoon Jezus Zijn lijden en Zijn dood. 
 Zo redde Hij de wereld God is oneindig groot,  
 oneindig groot (refr.) 
 
 Vertel over de helper de Heilige Geest van God. 
 Geeft kracht om te getuigen ook als het moeilijk wordt. 
 Geef het door aan alle volken en doop hen in Zijn naam. 
 Daarbij is een ding zeker God zal met je gaan,  
 met jou meegaan. (refr. 2x) 
 
(onder het naspel van dit lied gaan de kinderen naar de nevendienst) 
 
Lezen: Kolossenzen 3 vers 12 t/m 17 
 
Samenzang lied 657 (nw.ldb.) 
 Zolang wij ademhalen 
 schept Gij in ons de kracht 
 om zingend te vertalen 
 waartoe wij zijn gedacht: 
 elkaar zijn wij gegeven 
 tot kleur en samenklank. 
 De lofzang om het leven 
 geeft stem aan onze dank. 
 
 Al is mijn stem gebroken, 
 mijn adem zonder kracht, 
 het lied op and’re lippen 
 draagt mij dan door de nacht. 
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 Door ademnood bevangen 
 of in verdriet verstild: 
 het lied van Uw verlangen 
 heeft mij aan ’t licht getild. 
 
 Het donker kan verbleken 
 door psalmen in de nacht. 
 De muren kunnen vallen: 
 zing dan uit alle macht! 
 God, laat het nooit ontbreken 
 aan hemelhoog gezang, 
 waarvan de wijs ons tekent 
 dit lieve leven lang. 
 
 Ons lied wordt steeds gedragen 
 door vleugels van de hoop. 
 Het stijgt de angst te boven 
 om leven dat verloopt. 
 Het zingt van vergezichten, 
 het ademt van uw Geest. 
 In ons gezang mag lichten 
 het komend bruiloftsfeest. 
 
Verkondiging: MET HART EN ZIEL 
 
Samenzang  JAAR-THEMALIED 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. 
 
Welkom aan de 12-jarigen 
 
Samenzang lied 213 (ev.ldb.) 

Ik wil jou van harte dienen 
en als Christus voor je zijn. 
Bid dat ik genade vind, dat 
jij het ook voor mij kunt zijn. 
 
Wij zijn onderweg als pelgrims, 
vinden bij elkaar houvast. 
Naast elkaar als broers en zusters, 
dragen wij elkanders last. 
 
Ik zal Christus’ licht ontsteken 

als het duister jou omvangt. 
Ik zal jou van vrede spreken 
waar je hart naar heeft verlangd. 
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Ik zal blij zijn als jij blij bent, 
huilen om jouw droefenis, 
al mijn leeftocht met je delen 
tot de reis ten einde is. 

             
Dan zal het volmaakte komen 

als wij zingend voor Hem staan, 
als wij Christus’ weg van liefde 
en van lijden zijn gegaan. 

 
Dankgebed en voorbede 
 
Projectkoor: ‘vol vertrouwen’ (lied van Jan Timmerman) 

Vol vertrouwen gaan, in de wereld staan. 
Samen verder, volg de Herder,  
op een nieuwe toekomst aan. 

 Vol vertrouwen door, onze Leidsman gaat ons voor. 
 Uit de donkerheid, naar een nieuwe tijd, 
 ’t licht in ons bestaan, waarheen wij vol vertrouwen gaan. 
 
 Samen trekken wij voort, ja zijn roepstem is gehoord, 
 naar de horizon, waar de levensbron,  

wacht op wie Hem toebehoort. 
 Zingend mogen wij gaan, niemand die mag blijven staan, 
 reizend hand in hand naar ’t Beloofde land. 
 Samen gaan wij voort in vol vertrouwen op zijn Woord.  
 
Inzameling van de gaven (gemeente en hulp aan Lesbos) 
 
De kinderen komen terug en vertellen…… 
 
Mededelingen over het dagprogramma 
 



               -8- 

 
Samenzang (canon) lied 30 (ev.ldb.) 

 Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem alle gij natiën, 
 want zijn goedertierenheid is machtig over ons 
 en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. 

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. 

 
Zegen 
 
We zingen bij het verlaten van de kerk lied 313 (ev.ldb.) 

Heer, ik geef m' aan U volkomen; 
'k leg mijn al hier voor U neer, 
opdat Gij in mij zoudt wonen 
met Uw Geest, o Heer! 
Al de liefde van mijn harte 
zij U voortaan toegewijd! 
'k Vrees geen moeite meer of smarte, 
daar Gij met mij zijt. 

 refrein: 

Glorie, Glorie, Halleluja! 
'k Leg mijn al aan Jezus' voet. 
En nu is mijn heil volkomen 
door het dierbaar bloed. 

 
Heer, mijn wil leg 'k voor U neder. 
Neem hem aan nu voor altijd; 
dat niets kwaads hem immer weder 
van de Uwen scheid'! 
Heer, tot U breng ik mijn leven. 
Hoor nu mijn geloften aan; 
'k heb mijn al aan U gegeven; 
neem het, Heiland aan! (refr.) 
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Heer, mijn God, bestuur mijn wegen. 
Strijden wil ik slechts voor U! 
Jezus' bloed kocht ook mijn leven, 
Hem behoor ik nu. 
Openbaar U zelf aan mij, Heer, 
als mijn eeuwig trouwe Vrind! 
Tot in 't stervensuur bewaar mij, 
voor altijd Uw kind. (refr.) 
 

 
Vanmiddag is er een Heerde-zingt-op-zondag dienst  
bij de Schaapskooi op de Renderklippen aan de Elburgerweg.  
De Band Testify uit Elburg verleent medewerking. 
De avonddienst van 19.00 uur in deze kerk komt daarmee te vervallen. 
U bent allemaal hartelijk welkom. 

 


