
Middagdienst 5 februari 2017 
Thema: “Opsporing verzocht”   
Voorganger: ds. Gerrit Fredrikze uit 
Harderwijk 
Ouderling v. dienst: Stijnie Bartelink 
Organist: Martien van der Knijff 
Band: de Hoeksteen band 
Kosters: Gerrit en Marrie Kattenberg 
 

 
Opwekking 346  
 
Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg  
slechts in U richting vindt.  
als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer 
aan. 
 
Heer, leer mij uw weg, 
 die zuiver is en goed. 
 Uw woord is onderweg 
 als een lamp voor mijn voet. 
 Als mij het zicht ontbreekt, 
 het donker is, 
 leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. 
   
Heer, leer mij uw wil 
 aanvaarden als een kind 
 dat blindelings en stil 
 U vertrouwt, vrede vindt. 
 Als mij de wil ontbreekt 
 uw weg te gaan, 
 spreek door uw Woord en 
 Geest mijn hart en leven aan. 
 
Heer toon mij uw plan; 
 maak door uw Geest bekend 
 hoe ik U dienen kan 
 en waarheen U mij zendt. 
 Als ik de weg niet weet, 
 de hoop opgeef, 
 toon mij dat Christus heel 
 mijn weg gelopen heeft. 
 
Opwekking 769  
 
Kom, vestig uw gezag; 
 wees Koning in ons hart. 
 Herstel uw beeld in ons; 
 onthul uw doel met ons. 

 Ontsteek de vlam van hoop opnieuw; 
 een laaiend vuur in onze ziel. 
 Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer zien. 
 Wij zijn uw kerk. 
 Heer, maak ons sterk in U. 
 
Wij dorsten naar uw rijk 
 en uw gerechtigheid. 
 U schakelt ons nu in 
 en geeft ons leven zin: 
 gevangen harten worden vrij, 
 verslagen mensen troosten wij; 
 zelfs de blinden zien uw heerschappij. 
 Wij zijn uw kerk. 
 Hoor ons gebed en kom! 
 
-Refrein- 
 Bouw uw koninkrijk. 
 Zet het kwaad te kijk. 
 Toon uw sterke hand. 
 Kom, herstel ons land. 
 Vul uw kerk met vuur. 
 Win dit volk terug. 
 Heer, dat bidden wij 
 tot uw koninkrijk verschijnt. 
 
Uw ongetemde kracht 
 verslaat de helse macht. 
 Uw ongekende pracht 
 vernieuwt en sterkt ons hart. 
 Wij zijn voor zoveel meer gemaakt; 
 leer ons te doen wat U ons vraagt, 
 vol van Jezus’ liefde en zijn kracht. 
 Wij zijn uw kerk. 
 Heer, doe uw werk door ons. 
 
-2x Refrein- 
 
Welkom en mededelingen  
 
Introductie thema   
 
Opwekking 40  
 
Zoek eerst het koninkrijk van God, 
en zijn gerechtigheid. 
En dit alles krijgt u bovendien, hallelu haleluja. 
 
Halleluja, halleluja, )  
halleluja, halleluja. ) 4x 
 
Men kan niet leven van brood alleen, 
maar van ieder woord. 



dat door de Heer gesproken word,halleluja. 
 
Halleluja, halleluja, )  
halleluja, halleluja. ) 4x 
 
Bid en u zal gegeven zijn, 
zoekt en gij zult hem zien. 
Klopt en de deur zal voor u open gaan 
haleluja. 
 
Halleluja, halleluja, )  
halleluja, halleluja. ) 4x 
 
Stil gebed  
Bemoediging en vredegroet 
 
Heer ik kom tot u, vers 1 en 4  (orgel) 
1. Heer, ik kom tot U,  
 hoor naar mijn gebed.  
 Vergeef mijn zonden nu  
 en reinig mijn hart.  
    
4   Jezus, op Uw Woord,  
 vestig ik mijn hoop.  
 U leeft en U verhoort  
 mijn bede tot U. 
 
Gebed om de Heilige Geest bij de opening 
van Het Woord  
 
Schriftlezingen  
 
Matteüs 13:44-46 

 
Uitleg over de nieuwe wereld 
44 Jezus zei: 'Gods nieuwe wereld lijkt op 
een schat die verstopt is in de grond. Op 
een dag vindt een man de schat. Hij is heel 
blij. Toch verstopt hij de schat weer in de 
grond. Dan verkoopt hij alles wat hij heeft. 
En van het geld koopt hij het stuk land 
waar de schat verstopt is. 45 Gods nieuwe 
wereld lijkt ook op een koopman die op 
zoek is naar mooie parels. 46 Op een dag 
ziet hij een heel bijzondere parel. Hij 
verkoopt alles wat hij heeft. En van het 
geld koopt hij die ene parel. 
 
Romeinen 14:13-18 

Behandel andere gelovigen met liefde 
 

13 Vrienden, we moeten elkaar niet meer 
veroordelen. Laten we afspreken dat we 
het andere gelovigen niet moeilijk maken. 
En dat we hun geloof niet in gevaar 
brengen. 14 Ik weet zeker dat voedsel op 
zichzelf nooit onrein is. De Heer Jezus 
heeft mij daarvan overtuigd. Voedsel is 
alleen onrein voor je, als je gelooft dat het 
onrein is. 15 Sommige christenen geloven 
dat bepaald voedsel onrein is. Als je met 
hen eet, moet je zulk voedsel dus niet op 
tafel zetten. Want dan maak je het 
moeilijk voor hen. En dan behandel je hen 
niet met liefde. Christus is ook voor hen 
gestorven! Breng hun redding dus niet in 
gevaar door voedsel. 16 Want dan maak je 
de vrijheid die God jullie geeft, kapot. 17 
Waar gaat het om in Gods nieuwe wereld? 
Niet om wat je eet of drinkt! Het gaat 
erom dat we goed zijn voor elkaar, en in 
vrede met elkaar leven. En dat we blij zijn, 
omdat de heilige Geest in ons is.  
18 Als je Christus zo dient, dan doe je wat 
God wil. En dan zal iedereen respect voor 
je hebben. 
 
Opwekking 435  
 
Heer, uw koninkrijk breekt 
aan met kracht, 
heel de aarde ziet uw grote macht: 
de bergen wank’len, storten in de zee, 
eng'len juichen met ons mee. 
 
Doven horen, lammen lopen; 
door uw kracht gaan kerkers open. 
Doden leven door uw woord; 
het evangelie wordt gehoord. 
Uw heerlijkheid duurt tot in eeuwigheid! 
 
Heer, uw koninkrijk breekt 
aan met kracht, 
heel de aarde ziet uw grote macht: 
de zieken helen, blinden krijgen zicht, 
leven verder in uw licht. 
Jezus Christus, Heer der heren, 
heel de aard' zal U vereren; 
U, de Koning van 't heelal, 
die was en is en komen zal. 
Uw heerlijkheid duurt tot in eeuwigheid! 
 



Sterkte, macht, wijsheid, kracht, ) 
heerlijkheid in eeuwigheid. )2x 
In eeuwigheid! 
 
Voor de kinderen van groep 1 en 2 is er een 
tijdens de preek kleuteropvang, zij mogen 
met juf Everlien mee.  
 
Verkondiging  
 
Lied  837 1 en 4  
Iedereen zoekt U, jong of oud, 
speurend langs allerlei wegen, 
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd, 
Meester, waar kom ik U tegen? 
Eens vindt U ons, bij dag of nacht, 
moe van onszelf en zonder kracht, 
dorstend naar liefde en zegen. 
 
Koning, Uw rijk is zo nabij, 
open mijn ogen en oren, 
onrustig is mijn hart in mij, 
totdat het nieuw wordt geboren. 
Daarom zoekt U elk mensenkind, 
zoek, herder, mij, opdat ik vind 
en steeds meer bij U zal horen 
 
Dankgebed  
 
Collecte   
(onder de collecte mogen de kinderen uit de 
oppas gehaald worden) 
 

1e collecte is voor: Open Doors 
2e collecte is voor: pastoraat en eredienst 
 

 
Slotlied 
Opwekking 346  
Maak ons tot een stralend licht 
voor de volken, 
een stralend licht 
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld ziet 
wie haar het leven geeft. 
Laat het schijnen door ons heen. 
 
Maak ons tot een woord 
van hoop voor de volken, 
een levend woord 
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet 
dat U verlossing geeft. 

Uw genade door ons heen. 
 
Maak ons tot een zegening 
voor de volken, een zegening 
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet 
wie elke schuld vergeeft. 
Uw genezing door ons heen. 
 
Maak ons tot een vrolijk lied 
voor de volken, een lied van dank 
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld zingt 
voor degeen die eeuwig leeft. 
Laat het klinken door ons heen. 
 
En bouw uw koninkrijk 
in de volken, uw wil geschied' 
in de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet 
dat Jezus Christus heerst. 
Bouw uw koninkrijk in ons. 
Bouw uw koninkrijk op aard'! 
 
Zegen 
 
Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor: 
Aflossing en onderhoud kerkelijke gebouwen 
 

 
De volgende dienst is vanavond om 19.00 uur.  
Voorganger: ds. H.J. van Maanen 
De volgende middagdienst is  12 maart 2017, 
aanvang 16.30 uur. 
Voorganger: ds. G.H. Labooy 
 

 
Fijn dat u er was, we wensen u een goede 
zondagavond toe! 
 


