
Middagdienst 4 februari 2018 
Thema: “Als je de wedstrijd wilt 
spelen, zal je ook moeten trainen”   
Voorganger: ds. Labooy 
Ouderling v. dienst: Wilma Dekker 
Organist: Martien van der Knijff 
Band: de Hoeksteen band 
Kosters: Richard Plender en René Weever !!
Opwekking 715 Wat hou ik van U 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.  
 
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. !
Opwekking 623 laat het huis gevuld zijn  !
Laat het huis gevuld zijn met wierook van 
aanbidding 
Laat het huis gevuld zijn met de wolk van 
mijn geest  
Laat het huis gevuld zijn met het brood 
van eeuwig leven  
Laat het huis gevuld zijn met mijn geur 
 

Want ik wil komen met mijn geest  
En doorwaaien heel het huis 
Ik wil het maken tot een tempel  
Waar ik woon  
Laat mijn leven in je zijn  
Ik maak je heilig, puur en rein 
Ik laat het levend water stromen door je 
heen  
 
Laat het huis gekleed zijn met kleden van 
fijn linnen 
Laat het huis gekleed zijn met 
gerechtigheid en trouw 
Laat het huis gekleurd zijn door het bloed 
van Uw Zoon Jezus 
Laat het huis gereinigd zijn en schoon 
 
Want U wilt komen met Uw geest  
En doorwaaien heel het huis 
U wilt het maken tot een tempel 
Waar U woont  
Laat Uw leven in ons zijn  
maak ons heilig, puur en rein 
laat het levend water stromen door ons 
heen  
 
Heer wij roepen tot U  
Kom opnieuw met Uw vuur 
Wij verlangen naar echtheid 
En leg het diep in ons hart  
 
Heer wees welkom met Uw geest  
En doorwaaien heel het huis 
wil het maken tot een tempel  
Waar U woont  
Laat Uw leven in ons zijn  
maak ons heilig, puur en rein 
laat het levend water stromen door ons 
heen !
Welkom en mededelingen  !
Introductie thema !
Stil gebed 
Bemoediging en vredegroet !
Psalm 84:1 en 3 
 
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER,  
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen  
dan dat het juichend U ontmoet  
die leven zijt en leven doet. !
Welzalig die uit Uw kracht leeft, 
die naar Uw tempel zich begeeft, 



zijn hart wijst hem de rechte wegen. 
Zij trekken op van overal 
en, gaat het door het dorre dal, 
dan valt op hen een milde regen. 
Ja, in het hart van de woestijn 
ontspringt een heldere fontein. !
Gebed om de Heilige Geest bij de 
opening van Het Woord !
Voor de kinderen van groep 1 en 2 is er 
tijdens de preek kleuteropvang, zij 
mogen met meester Johan mee.  !
Verkondiging/Schriftlezingen 
 
1 Kor. 12: 13: De Kerk: gedrenkt worden 
met de Heilige Geest 
Want door één Geest zijn wij allen tot 
één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij 
Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en 
allen zijn wij met één Geest gedrenkt. 
 
Opwekking 763 – Ik heb U nodig 
Heer, ik kom en beken,  
nu ik hier dicht bij U ben: 
zonder U val ik uiteen; 
leid mijn hart door stormen heen. 
-Refrein-  !
O mijn Heer, ik heb U nodig; 
elk moment, zo nodig.  
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.  
O God, ’k heb U nodig. 
Mijn schuld zit diep; U kunt erbij. 
U vergeeft en reinigt mij. 
Waar U bent, daar ben ik vrij; 
woon in mij en heilig mij. 
-Refrein- !
Leer mijn lied de weg naar U  
als verleiding mij omgeeft. 
Als ik niet kan staan, leun ik op U. 
Jezus, hoop die in mij leeft! 
-Refrein- -2x- 
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.  
O God, ‘k heb U nodig.-2x- 

 
Lucas 23: 26: De Kerk: achter Jezus de 
kruisdrager aan 
Toen Jezus werd weggeleid, hielden de 
soldaten een zekere Simon van Cyrene 
aan, die net de stad binnenkwam. Ze 
legden het kruis op zijn rug en lieten het 
hem achter Jezus aan dragen.  !!

Hemelhoog 365- Welke vriend is onze 
Jezus 
 1. Welk een vriend is onze Jezus,  
  die in onze plaats wil staan!  
  Welk een voorrecht, dat ik door Hem,  
  altijd vrij tot God mag gaan. 
  Dikwijls derven wij veel vrede,  
  dikwijls drukt ons zonde neer  
  juist omdat wij 't al niet brengen 
  in 't gebed tot onze Heer. 
 
2. Leidt de weg soms door verzoeking,  
  dat ons hart in 't strijduur beeft,  
  gaan wij dan met al ons strijden 
  tot Hem die verlossing geeft. 
  Kan een vriend ooit trouwer wezen  
  dan Hij, die ons lijden draagt? 
  Jezus biedt ons aan genezing; 
  Hij alleen is 't , die ons schraagt. 
 
3. Zijn wij zwak, belast, beladen 
  en ter neêr gedrukt door zorg. 
  Dierb're Heiland, onze Toevlucht,  
  Gij zijt onze Hulp en Borg! 
  Als soms vrienden ons verlaten,  
  gaan wij biddend tot de Heer; 
  in Zijn armen zijn wij veilig, 
  Hij verlaat ons nimmermeer.  
 
1 Petrus 2: 9: De Kerk: volk van God 
Jullie zijn door God gekozen, en jullie 
horen bij Hem. Nu zijn jullie een heilig 
volk, een volk van priesters. God heeft 
jullie uit de duisternis geroepen om te 
leven in Zijn schitterende licht. Nu 
kunnen jullie iedereen vertellen over de 
grote wonderen van God. !
Filmpje Roemenië 2017 - Shut up and 
dance, 1,5 minuut 
 
Liedboek 968 - De ware kerk des Heren: 
1, 2 en 4  
 
1. De ware kerk des Heren, 
in Hem alleen gegrond, 
geschapen Hem ter ere, 
de bruid van Zijn verbond, 
dankt aan Zijn dood het leven. 
Hij is haar Bruidegom. 
Want God, zo staat geschreven, 
zag naar Zijn dienstmaagd om. !
2. Door God bijeen vergaderd, 
én volk dat Hem behoort, 
is kinderen van één Vader; 
én doop, één Geest, één woord. 
Zo offert allerwegen 



de kerk U lof en prijs. 
Eén naam is aller zegen, 
één brood is aller spijs. !
4. In ’t woeden aller tijden 
is nooit het lied verstomd, 
Gods hoede zal ons leiden, 
de volle vrede komt! 
Geloven wordt aanschouwen, 
als uit de hemel daalt 
de bruid, de hoge vrouwe, 
de kerk die zegepraalt. !
Dankgebed !
Collecte 
(onder de collecte mogen de kinderen uit 
de oppas gehaald worden) !

1e collecte is voor: Stichting Sozo 
2e collecte is voor: Pastoraat en 

Eredienst !!
Slotlied 
Opwekking 564 – De wedloop !
Ik loop de wedloop die voor mij ligt  
door een wolk van getuigen omgeven.  
Met mijn ogen alleen op Jezus gericht, 
in de wedloop van het leven.  !
Refrein: 
Hij is mijn hoop, mijn kracht,  
mijn zekerheid,  
Hij wijst mij de weg die ik moet gaan. 
Hij is mijn rots en geeft standvastigheid; 
Jezus is het doel van mijn bestaan. !
Hij geeft volharding om door te gaan  
in de strijd die het leven ons kan geven. 
Hij heeft zelf ook de pijn  
en moeite doorstaan  
in de wedloop van het leven.  !
(Refrein)  !
En ik weet dat Hij gestorven is 
aan het kruis om mijn zonde te vergeven. 
Dit geloof is mijn getuigenis 
in de wedloop van het leven.  !
Refrein: 
U bent mijn hoop, mijn kracht, 
mijn zekerheid,  
U wijst mij de weg die ik moet gaan. 
U bent mijn rots en geeft 
standvastigheid.  
Ja, U bent het doel van mijn bestaan. 
(2x) 

!
Zegen !
Gezang 456: 3 !
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, Uw naam ter eer! !
Bij de uitgang wordt er gecollecteerd 
voor: Aflossing kerk en onderhoud 
kerkelijke gebouwen !!
De volgende dienst is vanavond om 19.00 
uur.  
Voorganger: ds. van Maanen 
De volgende middagdienst is  29 april 
2018, aanvang 16.30 uur. !!
Fijn dat u er was, we wensen u een goede 
zondagavond toe! 


