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Op zaterdagavond 2 februari hebben we ons jubileum gevierd. Deze avond werd gehouden 

in een vol Dak in Leerdam.  

De muzikale begeleiding werd uitgevoerd door de Leerdam Praise Band. Voor deze speciale 

gelegenheid hadden we zandkunstenaar Immanuel Boie uitgenodigd.  

 

We hebben een prachtige avond gehad. Het eerste lied dat we met elkaar zongen “Breng 

ons samen” van Sela werd door iedereen voluit meegezongen. Wat geweldig.  

Er was voor de pauze een afwisseling van liederen, zoals “Vul dit huis met Uw glorie” en  

“Lopen over water” en het lezen van een gedicht en Bijbellezing uit Psalm 145. 

 

Na de pauze werden de liederen ook door de zandkunstenaar uitgebeeld. Ontroerend hoe 

alles goed verliep en hoe de teksten van de liederen nog meer indruk maakte.  

 

“Adembenemend - mijn Verlosser leeft—Your raise me up—Hou vol” zijn enkele liederen 

die werden gezongen en in zand werden uitgebeeld. Tussen de liederen door werden korte 

meditaties en gebed gesproken. Deze waren een terugblik op de thema’s van de afgelopen 

jaren. 

We sloten af met het lied “Op die dag”. Wauw! Wat een volume en wat speelden en zongen 

we met een open hart! 

We hoorden later van veel bezoekers dat het echt “binnenkwam”. 

 

In het programma waren ook enkele zogenaamde luisterliederen. Dat dachten wij als com-

missie maar alle liederen werden echt volop meegezongen. Heerlijk en geweldig om zo de 

Naam van God groot te maken. 

 

Na de avond hebben we met alle vrijwilligers, band, commissie en Immanuel nog bij elkaar 

gezeten. We waren allen van mening dat God met Zijn Heilige Geest aanwezig was. Velen 

van ons waren in ieder geval geraakt. 

 

We kijken dankbaar terug op de afgelopen 12,5 jaar en zeker op onze jubileumavond. 

Op de website staan meerdere foto’s van de avond. Op ons Youtube-kanaal komen filmop-

names van enkele liederen. Als je abonnee wordt krijg je vanzelf hierover bericht. Meer 

foto’s staan op 

de volgende 

pagina en ook 

op onze websi-

te. 

 

Agenda: 

 

Zondag 26 mei: 

De Leerdam Praiseband 

speelt bij een jeugddienst 

in de Hervormde Kerk in 

Asperen. 

Aanvang 18.30 uur. 

 

Zondag 2 juni 2019: 

13e openluchtdienst 

Aanvang 14.30 uur 
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Op zondag 2 juni wordt de 13e editie 

van de Openluchtdienst gehouden. 

 

De Leerdam Praise Band zal de liederen 

begeleiden.  

 

Spreker is Leen 

Koster. Hij is 

spreker en ook 

zanger. Meer 

over hem is te 

vinden op zijn 

website. 

N.a.v. het the-

ma zullen we 

liederen zingen 

zoals: Heer wijs 

mij Uw weg /  God maakt vrij en op die 

Dag. 

 

Leen zal ook een korte Bijbeluitleg hou-

den. 

 

Laten we bidden voor een mooie bij-

eenkomst.  

 

We zien je graag op zondag 2 juni! 
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