
 HEERDE ZINGT OP ZONDAG 11 november 2018, 19.00 uur 

 
                           KOM & ZIE:   
                           ABRAHAM – ruzie in de tent 
 
Voorganger:  ds. J.M. Weststrate 
Organist:   Jan Koelewijn 
Lezing:     Genesis 13 (Peter Stoffer) 
Muz. medew. Shine and Testify uit Wapenveld 
       o.l.v. Harrie Stijf 
Beeldscherm: Henk Veldman 
_______________________________________________________________ 
 
1.Samenzang lied 404 (jdh) 
 Hart aan hart en één in Jezus, 

enkel levend voor Zijn Naam, 
bindt de liefdegeest van Jezus 
tot één lichaam ons tezaam. 
Hij ons Hoofd, wij Zijne leden, 
Hij ons licht, wij wederschijn, 
Hij de wijnstok, wij de ranken, 
als wij één in Jezus zijn. 

 
Laten wij elkander schragen, 
als de wereld ons bespot, 
en elkanders lasten dragen 
naar 't bevel van onze God. 
Jezus gaf voor ons Zijn leven, 
plengde aan 't kruis Zijn bloed, 
opdat wij ons harte geven 
voor des broeders eeuwig goed. 

 
Jezus, maak zo één ons allen, 
als Gij 't met de Vader zijt; 
laat niet één zelfs ons ontvallen, 
ook in 's levens bangste strijd. 
Maak door ons aan U te wennen, 
zó ons liefdes wederschijn, 
dat de wereld moet bekennen, 
dat wij Uw discip'len zijn. 

 
2. Samenzang lied 791 (jdh) 
Ster, waarop ik schouwe, Rots, waarop ik sta; 
Gids, die ik vertrouwe, Staf, waarmee ik ga,  
Brood, waarvan ik leve, Borst, waaraan 'k mij vlij; 
Doel, waarheen ik streve, alles, Heer, zijt Gij. 
 
Zoon, van God gegeven, Gij bestuurt mijn lot; 
Koning van mijn leven, Gij mijn Heer en God! 
Satan moge woeden: Lam, geslacht voor mij, 
Gij zult mij behoeden, alles zijt Gij mij. 
 
Bron, waaruit ik putte. Leven uit de dood; 
schaduw ter beschutting, toevlucht in de nood, 
Schat, die rijk mij maakte, Vriend, steeds aan mijn zij; 
Rust, waar 't hart naar haakte, alles, Heer zijt Gij. 
 
Zonder U, waar kreeg ik kracht en moed vandaan? 
Zonder U, hoe kon ik hier door 't leven gaan? 
Zonder U gebonden, met U ben 'k thans vrij. 
Amen! Halleluja! Alles, Heer zijt Gij. 
 
Heer, neem Gij mijn handen, leid mij aan Uw hand; 
doe mij veilig landen straks in 't Vaderland. 
Dàn met hemellingen, in der Eng'lenrei,  
zal 'k nog eeuwig zingen: alles, Heer, zijt Gij! 

Mededelingen kerkenraad 
 
3.Aanvangslied 364 (ev.ldb.) 

Heerlijk is uw Naam, heerlijk is uw Naam.\
 Hoogverheven vol van kracht,  

heerlijk is uw Naam, 
Jezus, Jezus, heerlijk is uw Naam, 
 
Heilig Lam van God, heilig Lam van God, 
dat de zonde der wereld droeg. 
Heilig Lam van God. 
Jezus, Jezus, heilig Lam van God. 
 
Waardig bent U, Heer, waardig bent U, Heer, 
alle macht en heerlijkheid, 
alle lof en eer. 

Jezus, Jezus, waardig bent U, Heer. 
 
Bemoediging en groet 
 
4. Samenzang lied 544 (opw.) 
 Meer dan rijkdom  meer dan macht, 
 meer dan schoonheid van sterren in de nacht, 
 meer dan wijsheid die deze wereld kent 
 is het waard te weten wie U bent. 
 
 Meer dan zilver meer dan goud, 
 meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd, 
 meer dan dat, zo eindeloos veel meer 
 was de prijs die U betaalde Heer. 
  

 In een graf verborgen door een steen, 
 toen U zich gaf verworpen en alleen; 
 als een roos geplukt en weggegooid 

 nam U de straf en dacht aan mij, 
 meer dan ooit. 
 
-gebed 
-ruzie in de tent 
-Shine and Testify: ‘the Lord bless you and keep you’ 
 
5. Koor en gemeente: lied 71( opw.) 
 (beurtzang: m.=mannen, v.=vrouwen, a.=allen) 
m.Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang 
 voor de onzekerheid van morgen. 
v. God omgeeft je steeds;  
 Hij is erbij in je beproevingen en zorgen. 
 refrein(allen):  
 God, U bent mijn God  
 en ik vertrouw op U en zal niet wankelen. 
 Vredevorst, vernieuw  
 een vaste geest binnenin mij,  die rust in U alleen. 
 
 Stil, mijn ziel wees stil en dwaal niet af; 
 dwars door het dal zal Hij je leiden. 
 Stil, vertrouw op Hem en hef je schild 
 tegen de pijlen van verleiding. (refr.) 
  
 Stil, mijn ziel wees stil en laat nooit los 
 de waarheid die je steeds omarmd heeft. 
 Wacht, wacht op de Heer; de zwartste nacht 
 verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. (refr.) 
 

 m.Stil, mijn ziel wees stil.   
v. Stil, mijn ziel wees stil.  

 a. Wees stil. 



Lezen: Genesis 13 vers 1 t/m 13 
 
6.Koor en gemeente: lied 720 (opw.) 

In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, 
 in de naam van de Geest voor uw troon, 
 zijn wij hier gekomen en verhogen uw naam. 
 U geeft ons genade, U roepen wij aan. 
 (dit couplet wordt 2x gezongen) 

 
 Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt, 
 eng’len buigen neer, uw gemeente zingt 
 en U draagt ons hoog op uw vleugels mee. 
 Heel de wereld ziet het: 
 
 God maakt vrij, God maakt vrij 
 in die hoop leven wij. 
 
 In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, 
 in de naam van de Geest voor uw troon, 
 zijn wij hier gekomen en verhogen uw naam. 
 U geeft ons genade, U roepen wij aan. 
 
 Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt, 
 eng’len buigen neer, uw gemeente zingt 
 en U draagt ons hoog op uw vleugels mee. 
 Heel de wereld ziet het: 
 refrein: 

 God maakt vrij, God maakt vrij. In die hoop leven wij. 
 Ons verdriet wordt een lied. 
 God maakt vrij, God maakt vrij. 
 
 Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt,  
 eng’len buigen neer, uw gemeente zingt 
 en U draagt ons hoog op uw vleugels mee. 
 Heel de wereld ziet het, ja de wereld ziet het: (refr.) 
  
-Shine and Testify: ‘kniel dan neer’ 
-Uitleg van het verhaal 
 
7. Samenzang lied 167, 1,4 en 5 (ev.ldb.) 
 Wees mijn vooruitzicht, o Heer, door de tijd; 
 niets blijft voor mijn hart dan dit ene: Gij zijt. 
 Vervul mijn gedachten, houd Gij er de wacht. 
 Wees lichtend aanwezig bij dag en bij nacht. 
 

Ik zoek geen rijkdom, voorbijgaande eer, 
want Gij zijt mijn schat en mijn erfdeel, o Heer! 
Wees Gij, Soevereine, mijn Eerste altijd; 
mijn hart, wees uw Hoeder geheel toegewijd. 
 
Zon, die de hemel met vreugde regeert, 
doorstroom met die gloed mij als Gij triomfeert! 
O Hart dat mijn hart en ’t heelal houdt omvat, 
wees Gij mijn vooruitzicht en wijs mij uw Stad. 

 
8. Koor en gemeente: lied 770 (opw.) 
 (beurtzang: m.=mannen, v.=vrouwen, a.=allen) 
m.Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. 

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan 
Waar ik ben, bent U, wat een kostbaar geheim. 
Uw Naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

 
v. Een boog in de wolken als teken van trouw, 
 staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou 
 In tijden van vreugde, maar ook van verdriet 
 ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

a. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
 Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet, 
 dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
 U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 refrein: 

 ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
 Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
 Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij; 
 Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 

 O Naam aller namen, aan U alle eer. 
 Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer: 
 geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
 Ik zal eeuwig  zingen, dicht bij U zijn. (refr.)      

 
Shine and Testify: ‘Geef ons vrede’ 
 
-we danken en bidden 
-we geven voor de gemeente en het onderhoud 
 
9. Samenzang lied 312 (ev.ldb.) 
 Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. 
 Wij prijzen U als onze Heer. 
 Kom met uw kracht, o Heer en vul ons tot uw eer, 
 kom tot uw doel  met ieder van ons 
 Maak ons een volk Heer, heilig en rein,  
 dat, U, Heer, volkomen steeds toegewijd zal zijn. 
 
We gaan op weg met de zegen van God 
 
10.Samenzang (jaarthema)lied Hé kom je kijken 

 Hé kom je kijken wie ik heb ontmoet. 
 Kom en zie, kom en zie. 
 Hé kom je kijken naar de wonderen die Hij doet. 
 Kom en zie, kom en zie. 
 
 De blinden maakt Hij ziende gevangenen maakt Hij vrij. 
 De armen zijn Zijn vrienden en Hij houdt van jou en mij. 
 
 Hé kom je kijken wie ik heb ontmoet. 
 Kom en zie, kom en zie. 
 Hé kom je kijken Hij doet alle mensen goed. 
 Kom en zie, kom en zie. 
 
 De lammen laat Hij lopen bedroefden maakt Hij blij. 
 Hij maakt de hemel open want Hij houdt van jou en mij. 
 
 Hé kom je kijken wie ik heb ontmoet. 
 Kom en zie, kom en zie. 
 Hé kom je kijken Hij doet alle mensen goed. 
 Kom en zie, kom en zie. Kom en zie, kom en zie. 
 
De volgende Heerde zingt op zondag is 9 december, 19.00 uur 
Het thema is dan: Abraham: dat wordt niks 
Muzikale medewerking van Living Letter uit Wapenveld 
o.l.v. Dennis Stijf. 
 
voor wie nader contact wil: www.vegkruiskerkheerde.nl 
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