
 HEERDE ZINGT OP ZONDAG  
zondag 11 maart 2018, 19.00 uur 
 
ZINGENDE GEZEGEND: LIJDEN EN ZEGEN 
 
Voorganger:  ds. J.M. Weststrate 
Organist:   Jan Koelewijn 
Lezing:     Job 1 (Willemien Bosch) 
Muz. medew. To You’ uit Epe o.l.v. Henk v.d. Maten 
Collecten:   Gemeente en handen samen voor Angola 
Beeldscherm: Klaas Draaijer 
_______________________________________________________________ 
 
1.Samenzang lied 575, 1,4 en 6 (jdh) 

 Ik heb een Heiland, Die leeft om te bidden; 
 o vrienden, die Heiland, Hij bidt ook voor u; 
 Hij is met Zijn Geest nu ook zeeg'nend in ons midden 
 en klopt aan uw hart, roepend: "Opent Mij nu!" 
 refrein: 

 O, hoort naar Zijn bede, o, hoort naar Zijn bede, 
 o, hoort naar Zijn bede, Zijn bede geldt u! 
 
 Ik heb een vrede, zo fris als waterstromen, 
 een vrede, die nimmer de wereld u biedt. 
 De Heiland roept heden:  
 "Die dorst heeft, die mag komen 
 en nemen het water des Levens om niet". (refr.) 
 
 Ik heb een Trooster en Leidsman verkregen, 
 de Heilige Geest, als een licht op mijn pad; 
 Hij leidt mij veilig langs ruw' en duist're wegen. 
 Kent gij ook die Gids naar de hemelse stad? (refr.) 
  
2. Samenzang lied 189a (ev.ldb.) 
 Vaste rots van mijn behoud, 
 als de zonde mij benauwt, 
 laat mij steunen op uw trouw, 
 laat mij rusten in uw schauw, 
 waar het bloed door u gestort, 
 mij de bron des levens wordt. 
 
 Jezus, niet mijn eigen kracht, 
 niet het werk door mij volbracht, 
 niet het offer, dat ik breng, 
 niet de tranen, die ik pleng, 
 schoon ik ganse nachten ween, 
 kunnen redden, Gij alleen. 
 
 Zie, ik breng voor mijn behoud 
 U geen wierook mirr' of goud; 
 moede kom ik, arm en naakt, 
 tot de God, die zalig maakt, 
 die de arme kleedt en voedt, 
 die de zondaar leven doet. 
 
 Eenmaal als de stonde slaat, 
 dat dit lichaam sterven gaat, 
 als mijn ziel uit d' aardse woon’ 
 opklimt tot des rechters troon, - 
 Rots der eeuwen, in uw schoot 
 berg mijn ziele voor de dood. 
 
Mededelingen kerkenraad 
 
 
 

3. Aanvangslied 328 (ev.ldb.) 
 Breng dank aan de Eeuwige, breng dank aan de Heilige,     
 breng dank aan onze Vader die ons Jezus zond.            
 (bovenstaande regels 1x herhalen) 

 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. 

 
Bemoediging en groet 
 
4.Samenzang lied 150a (nw.ldb.) 
 Geprezen zij God! Gij engelenkoor 
 dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! 
 Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 
 die allen daarboven tot dankzegging riep. 
 
 Geprezen zij God! Gij allen op aard, 
 aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 
 Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 
 Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 
 
 Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 
 nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 
 Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet 
 de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 
 
 Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 
 aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 
 Om zijn goede schepping, om hemels genot, 
 zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 
 
- Gebed 
- ZINGENDE GEZEGEN: LIJDEN EN ZEGEN 

 
5. TO YOU en gemeente: ‘Uw huis is mij lief’ 
 refrein (koor):  

 Uw huis is mij lief, machtige God, 
 ik verlang naar Uw tempel, o Heer. 
 met heel mijn hart wil ik zijn waar U bent, 
 en daar zingen een lied tot Uw eer. 
 koor: 

 een mus en een zwaluw, ze vinden een plek, 
 Uw altaar biedt ruimte voor hen. 
 Gelukkig de mensen die wonen bij U, 
 zij loven met hart en met stem. (refr.koor en gem.) 
 koor: 

 Al is het soms dor en al is het soms droog, 
 en gaat onze weg door woestijn. 
 Uw zegen als regen verfrist en geeft kracht, 
 en zomaar ontspringt een fontein! (refr.koor en gem.) 
 koor: 

 Een plek om te bidden, vertrouwend op U, 
 want U bent de God die ons redt. 
 Bescherm en bewaar ons, en zie naar ons om. 
 Wij vragen U, hoor ons gebed. 
 Want U bent de God die ons redt! (refr.koor en gem.) 

 
TO YOU: ‘I will give thanks’ 
 korte vertaling 

 Ik wil God danken met heel mijn hart 
 en verkondigen al Zijn wonderdaden. 
 Zing halleluja, hosanna en prijs de Heer met gezangen. 



 Laat Zijn glorierijke naam weerklinken 
 in de hemel en op de aarde! 
 
- Lezen: Job 1 vers 13 t/m 22 
 
- TO YOU: ‘Lord, I stretch my hands to You’ 
 korte vertaling 

 Heer, ik strek mijn handen naar u uit, 
 geen andere hulp en zegeningen heb ik nodig. 
 Ik vraag U mij geloof te geven en mij te helpen  begrijpen. 
 Heer, houd mij in Uw hand geborgen. 
 
6. TO YOU en gemeente: ‘Seekers of your heart’  
 refrein: (1e keer koor, 2e en 3e keer allen) 

 Lord, we want to know You, live our lives to show You 
 All the love we owe You; We’re seekers of your heart.  
 korte vertaling: 
 Heer, wij willen er naar streven om ons aan U te geven. 
 Dag aan dag te leven zoals U dat van ons vraagt. 
 
7. Samenzang lied 575,1,2 en 6 (nw.ldb.) 
 Jezus, leven van ons leven, 
 Jezus, dood van onze dood, 
   Gij hebt U voor ons gegeven, 
   Gij neemt op U angst en nood, 
   Gij moet sterven aan uw lijden 
   om ons leven te bevrijden. 
   Duizend, duizendmaal, o Heer, 
   zij U daarvoor dank en eer. 
 
  Gij die alles hebt gedragen 
   al de haat en al de hoon, 
   die beschimpt wordt en geslagen, 
   Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon, 
   als de minste mens gebonden, 
   aangeklaagd om onze zonde. 
   Duizend, duizendmaal, o Heer, 
   zij U daarvoor dank en eer. 
 
 Dank zij U, o Heer des levens, 
   die de dood zijt doorgegaan, 
   die Uzelf ons hebt gegeven 
   ons in alles bijgestaan, 
   dank voor wat Gij hebt geleden, 
   in uw kruis is onze vrede. 
   Voor uw angst en diepe pijn 
   wil ik eeuwig dankbaar zijn. 
 
Meditatie 
 
8. Samenzang lied 7 (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. TO YOU en gemeente: ‘We are the body of Crist’ 
 (1e keer koor, 2e en 3e keer allen) 

 One heart, one Spirit one voice to praise You, 
 we are the Body of Christ. 
 One goal, one vision to see You exalted, 
 We are the Body of Christ. 
 And to this we give our lives to see You glorified. 
 One heart, one Spirit one voice to praise You, 
 we are the Body of Christ. 
 
TO YOU: ‘And we sing Gloria’ 
 korte vertaling: 

 Samen zingen wij met één stem en hart dit lied 
 Verbonden met de gehele mensheid  
 houden wij ons  geloof levend. 
 We hebben vertrouwen in de toekomst  
 en er is hoop in  onze harten 
 Met dank in onze harten zingen wij dit loflied U ter eer. 
 
- Dankgebed en voorbede 
- Collecten: (gemeente en handen samen voor Angola) 
 
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.We zingen bij het verlaten van de kerk lied 125(e.l.) 
 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft, 
 die vol ontferming ieder troost  
 en alle schuld vergeeft, 
 die al het aards gebeuren vast in handen heeft. 
 refrein:  

 Hem zij de glorie, want Hij die overwon 
  zal nooit verlaten wat Zijn hand begon. 
 Halleluja, geprezen zij het Lam, 
 dat de schuld der wereld op Zich nam. 
  
 Verdreven is de schaduw van de nacht, 
 en wie Hem wil aanvaarden 
 wordt eens veilig thuisgebracht. 
 Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht. (refr.) 
  

 Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht, 
 dat uitstraalt van het kruis, 
 dat eens voor ons werd opgericht; 
 en voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht. (refr.) 


