
Leef mee 
 
Zondag 10 mei 2020 
 
   
 

Kerkdienst 
Vanmorgen is er, vanwege alle maatregelen die zijn genomen omtrent het coronavirus, geen 
kerkdienst in de Brugkerk. 
 

Wel is een alternatieve viering vanuit de Reestkerk vanaf 10.00 uur te beluisteren. 

Voorganger: Ds. R.H. Veldman 
Organist: Freddy Bruins 
Zingen: Frida en Jacobien 
Piano: Loes  
Lector: Jacobien Engel 
Koster: Gé Dingerink 
Ouderl.: Bé Poolman 
 
Orgelspel 
Welkom 
Openingswoord 
 
Psalm 146, Medley    Link: https://www.youtube.com/watch?v=y33wLLYyWl8  

- Alles wat adem heeft love de Here (Lied 146c: vs 1)  
- Zing mijn ziel voor God de Here (Psalm 146: vs 1)  
- Prijs de Heer met blijde galmen (ps. 146: 1, 3  oude berijming) 

1 
  Prijs den HEER' met blijde galmen; 
  Gij, mijn ziel, hebt rijke stof; 
 'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen 
  Vrolijk wijden aan Zijn lof: 
  'k Zal, zo lang ik 't licht geniet, 
  Hem verhogen in mijn lied. 
3 
  Zalig hij, die in dit leven, 
  Jakobs God ter hulpe heeft; 
  Hij, die door den nood gedreven, 
  Zich tot Hem om troost begeeft; 
  Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot, 
  Vestigt op den HEER', zijn God. 
 
Gebed 
Kindermoment :  

https://www.youtube.com/watch?v=y33wLLYyWl8


 
 
Bijbellezing: Exodus 19: 1-8 (door Jacobien Engel) 
 
muziek– Trijntje Oosterhuis, Die mij droeg, Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=kAoeKIscVeQ 
 
Tekst: 
Die mij droeg op adelaarsvleugels 
Die mij hebt geworpen in de ruimte, 
En als ik krijsend viel, mij ondervangen 
Met uw wieken en weer opgegooid, 
Totdat ik vliegen kon op eigen kracht. 
 
Overdenking “Als op adelaarsvleugels” 
 
Vleugels: door Frida Rosman en Jacobien Engel, Piano: Loes Dunning 
  Tekst: M.Ras-van Slooten/ Muziek: H.Brouwer 
 
Heer, wil mij op Uw vleugels nemen,  
zoals een arend met haar jongen doet. 
Totdat de stormwind is verdwenen,  
dekt Gij mij met Uwe vleugels toe.  
 
Heer, wil mij op Uw vleugels dragen,  
zoals een arend met haar jongen doet. 
Als ik vermoeid door zorg en vragen,  
soms niet meer weet hoe ik vliegen moet. 
 
Want ik roep, Heer van dood en leven: 
vang mij op voordat ik val. 
Blijf met Uw liefde om mij zweven,  
zodat ik nimmer vallen zal. 
 
Heer, wil mij op Uw vleugels leiden, 
zoals een arend met haar jongen doet. 
Onder mij steeds Uw vleug’len spreiden, 
in voor, maar ook in tegenspoed. 
 
Want ik roep, Heer van dood en leven:  
vang mij op voordat ik val. 
Blijf met Uw liefde om mij zweven,  
zodat ik nimmer vallen zal. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kAoeKIscVeQ


Al zijn mijn vleugels lam geslagen,  
en vind ik vliegend niet de weg terug, 
ik voel Uw vleugels die mij dragen,  
mij vergezellen in mijn vlucht, 
 
Want ik roep, Heer van dood en leven:  
vang mij op voordat ik val. 
Blijf met uw liefde om mij zweven,  
zodat ik nimmer vallen zal. 
 
Gebeden; Tijdens stil gebed, zacht orgelmuziek; …Onze Vader… 
Collecte 
Lied 868, 1, 2 Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=jFxBej1VBuM 
Zegen 
Orgelspel 
 
 
Collectes 
Voor de collecte kunt u  gebruik maken van de SKG kerkgeld app. Ook is er de mogelijkheid 
om geld over te maken voor de collecte Zondag 10 mei 2020 hebben de collectes de 
volgende bestemmingen: 
Eerste collecte ; Diaconie en eredienst; op rekeningnr.; NL74RABO-0373736134  t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente Oud Avereest-Balkbrug 
Tweede collecte; Bloemengroet op rekeningnr. NL91RABO-0373715749 t.n.v. CvK P.G. 
Oud-Avereest-Balkbrug 
Let op; Wilt u wel de datum van de dienst hierbij vermelden ? 
 

 

 

-  Fijne zondag en een goede week gewenst! – 
 

 
 
 
 
 
 
Kopij Leef Mee 
De kopij voor de volgende Leef Mee kunt u doorgeven via: leefmee@pg-oudavereestbalkbrug.nl.  
Graag voor donderdag 14 mei 2020, 18.00 uur. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jFxBej1VBuM

