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Organisatie:  A Rocha Amersfoort  

Voorganger:  theaterdominee David Heek 

Musici:  Kees Bos, Jeroen v/d Lek, Elly Sturrus, Jelle de Vries 
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Zingen: Taizé – Bless the Lord 

Bless the Lord, my soul 
and bless God's holy name. 
Bless the Lord, my soul, 
who leads me into life. 
 
Prijs de Heer, mijn ziel 
en prijs zijn heil'ge naam. 
Prijs de Heer, mijn ziel, 
die mij het leven geeft. 
 
Bless the Lord, my soul 
and bless God's holy name. 
Bless the Lord, my soul, 
who leads me into life. 
 

Zingen: Gezang 457: 1, 4 – Heilig, heilig, heilig   

Heilig, heilig, heilig  
Heer, God almachtig  
vroeg in de morgen  
word' U ons lied gewijd 
 
Heilig, heilig, heilig  
Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God,  
die één in wezen zijt 
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Heilig, heilig, heilig  
Heer, God almachtig 
hemel, zee en aarde  
verhoogt uw heerlijkheid 
 
Heilig, heilig, heilig  
Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God,  
die één in wezen zijt  
 

Kennismaking met Landgoed Coelhorst / A Rocha 

Door Embert Messelink 

 

Zingen: Psalmen voor Nu 84 – Wat hou ik van uw huis 

Wat hou ik van Uw huis 
Heer van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen naar 
De binnenpleinen van de Heer. 
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee, 
Zo'n blijvende schreeuw om de Levende God. 
 
Een vogel is er thuis, 
Heer van de hemelse legers. 
Een zwaluw voedt haar jongen op 
Bij U onder de pannen, God. 
Wonen bij U is een zegen, 
Zo'n blijvende kans om te zingen voor U. 
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Gelukkig wie naar U 
Vol van verlangen op weg zijn, 
Zelfs in het dorre bomendal 
Zien zij een bron en regenval, 
Gaan zij van zegen tot zegen, 
Naar God die verschijnt in Zijn heilige stad. 
 
Ach hoor en kijk naar mij, 
Heer van de hemelse legers. 
Ja liever één dag dicht bij U 
Dan duizend dagen zonder U. 
Liever bij U aan de drempel 
Dan binnen te zijn in een duistere tent. 
 
De Heer beveiligt ons, 
Eer en geluk zal Hij geven 
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd 
Aan mensen, eerlijk onderweg. 
Heer van de Hemelse legers, 
Gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. 
Wat hou ik van Uw huis! 
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Zingen: Oké4Kids – Heer, onze Heer Psalm 8 

Heer, onze Heer 
hoe machtig is uw naam 
op heel de aarde   
Heer, onze Heer 
hoe machtig is uw naam 
op heel de aarde (2x) 
 
Zie ik de hemel 
het werk van uw hand 
zon, maan en sterren 
door U daar geplant 
de hele aarde 
en alles wat leeft 
het is echt ongelofelijk 
dat u dit aan ons geeft 
 
Heer, onze Heer… 
 
Wie ben ik Heer 
dat U zelfs aan mij denkt 
en mij uw aandacht 
en liefde steeds schenkt 
U geeft mij alles 
ik kom niets tekort 
en daarom dank ik U steeds weer 
U bent de grootste God 
 
Heer, onze Heer… (2x) 
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Overdenking ‘Heel het leven’ 

Door theaterdominee David Heek (Hooglanderveen) 

 

Mediatieve ontdekkingstocht in de boomgaard  

Door Titus Woltinge 

 

Zingen: Psalm 146 1, 2 en 3  
(uit de bundel Levensliederen van David Heek & René Barkema   
op de melodie: Prijs de Heer met blijde galmen - Johan de Heer) 

Prijs de Heer je hele leven! 
Zing, mijn ziel, en prijs de Heer! 
Zolang ik het mag beleven 
krijgt mijn God de hoogste eer. 
Zolang ik op aarde ben 
geef ik alle eer aan hem. (2x) 
  
Op een mens kun je niet bouwen,  
ook al is hij hooggeacht. 
Hij beschadigt je vertrouwen, 
als je heil van hem verwacht. 
Als zijn laatste uur zal slaan, 
is het met zijn plan gedaan. (2x) 
  
Zielsgelukkig zul je leven 
als je God als helper hebt, 
als de Heer je hoop blijft geven, 
Jakobs God vertrouwen schept. 
Hemel, aarde, zee en land 
zijn het kunstwerk van zijn hand. (2x) 
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Gebed 

Collecte 

De opbrengsten zijn bestemd voor de onkosten van deze 
Hagenpreek en ter ondersteuning van het werk van A Rocha.  
 
Collecteren kan via de Givt-app, via machtigingskaarten (bij de 
uitgang verkrijgbaar en in te leveren) en in een van de 
mandjes bij de uitgang. 
 

 

 

Zingen: Opwekking 461 – Mijn Jezus, mijn Redder 

Mijn Jezus, mijn Redder, Heer er is niemand als U. 
Laat elk moment, al wat ik denk, 
vol zijn van Uw liefde Heer. 
Mijn Schuilplaats, mijn Trooster, 
veilige toren van kracht; 
adem en stem, al wat ik ben 
brengen U voortdurend eer. 
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Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij. 
Zingt van de Koning, en zijn heerschappij. 
Bergen aanbidden, de zee juicht mee 
bij het horen van Uw naam. 
U wil ik prijzen, voor dat wat U schiep 
mijn leven lang loven, want U heb ik lief 
niets is zo goed als een leven heel dicht bij U. 
 
Mijn Jezus, mijn Redder, Heer er is niemand als U. 
Laat elk moment, al wat ik denk, 
vol zijn van Uw liefde Heer. 
Mijn Schuilplaats, mijn Trooster, 
veilige toren van kracht; 
adem en stem, al wat ik ben 
brengen U voortdurend eer. 
 
Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij. 
Zingt van de Koning, en zijn heerschappij. 
Bergen aanbidden, de zee juicht mee 
bij het horen van Uw naam. 
U wil ik prijzen, voor dat wat U schiep 
mijn leven lang loven, want U heb ik lief 
niets is zo goed als een leven heel dicht bij U. 
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A Rocha is een christelijke beweging voor natuurbehoud, die 

wereldwijd in twintig landen werkt. In Nederland adopteren 

lokale A Rocha groepen natuurgebieden en werken er aan 

natuurbeheer en -onderzoek. A Rocha betekent ‘de Rots’ en 

verwijst naar de locatie waar het werk van A Rocha begon, 

aan de Portugese zuidkust. 

A Rocha Amersfoort is een van lokale groepen. Op Landgoed 
Coelhorst van Natuurmonumenten onderhouden we de 
houtsingels, eikenlanen en de boomgaard. Ook inventariseren 
we van tijd tot tijd de broedvogels. 

Activiteiten in het komende seizoen: 

• 19 september 2020: World Cleanup Day. A Rocha doet 
wereldwijd mee aan de World Cleanup Day. Ook in 
Nederland binden we de strijd aan tegen zwerfafval en 
zwerfplastic in het bijzonder. We richten ons dit jaar 
vooral op de eigen buurt of omgeving, waar we in kleine 
groepjes gaan opruimen 

• Najaar 2020: Inspiratiewandelingen ‘Heel het leven’.     
A Rocha Amersfoort organiseert vijf inspiratie-
wandelingen rond de video’s van Dave Bookless (te 
vinden op www.heelhetleven.new-wine.nl).                
Dave Bookless, theoloog voor A Rocha, heeft deze 
videotalks gehouden voor de online zomerconferentie van 
New Wine. Het plan is om op vijf zondagmiddagen in 
de loop van september / oktober korte, afwisselende 

http://www.heelhetleven.new-wine.nl/
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wandelingen rond Amersfoort te organiseren. Vooraf kijk 
je zelf de video. Tijdens de wandeling ga je in gesprek 
over de video’s en gespreksvragen. Elke wandeling sluiten 
we kort, gezamenlijk af. Voor opgave of vragen: mail 
naar amersfoort@arocha.org (Els van Dongen). 

• 7 november 2020: landelijke natuurwerkdag op Coelhorst 

• 9 januari 2021: natuurwerkochtend op Coelhorst 

• 27 februari 2021: natuurwerkochtend op Coelhorst 

  

Op de hoogte blijven? Stuur een mailtje naar 

amersfoort@arocha.org, dan nemen we je op in het 

mailbestand en krijg je bij iedere activiteit bericht.  

amersfoort.arocha.nl 
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Een mooie 

avond gewenst! 


