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Zingen voor de dienst: 
Opwekking 623 – Laat het huis gevuld zijn 
Laat het huis gevuld zijn met wierrook 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. 
 

Refrein: 
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. 
 

-Refrein-  
 

Heer wij roepen tot U. 
Kom opnieuw met Uw vuur. 
Wij verlangen naar echtheid. 
Bewerk het diep in ons hart. 
 

Heer wees welkom met Uw geest. 
En doorwaai nu heel het huis. 
Kom en maak het 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. (2x) 
 

Opwekking 715 – 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. 
 

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. 
 

Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied 
Opwekking 589 – Ik wil juichen voor U, 
mijn Heer 
Ik wil juichen voor U mijn heer, 
met blijdschap in mijn hart. 
Ik wil jubelen voor U heer, 
mijn hart is vol ontzag. 
 

Ik erken: U Heer bent God, 
en ik behoor U toe. 
Mijn aanbidding is slechts voor U, 
wat ik ook denk of voel. 
 

-Refrein- 
En ik ga door de poorten met een loflied, 
want ik wil U ontmoeten deze dag. 
En ik zing U alle lof toe, 
‘k Hef mijn handen naar U op. 
Ik prijs Uw naam, 
God van de eeuwigheid. 
 

Want de Heer is goed, 
Zijn goedertierenheid 
is tot in eeuwigheid, Amen! 
Ja, de Heer is goed, 
Zijn liefde en Zijn trouw, 
zijn tot in eeuwigheid, Amen! 
 

-Refrein- 
 

Stil gebed, bemoediging en vredegroet. 
 

Korte inleiding 
 

Opwekking 820 – Feest van genade 

 
Alzo lief had God de wereld 
dat Hij zijn zoon gaf en wie in Hem 
gelooft gaat niet verloren, ontvangt het 
leven dat nooit meer ophoudt. 
 

Hij gaf zijn zoon aan ons 
uit liefde om ons te redden, te redden 
van onszelf. 
Dus kijk de deur staat voor ons open 
God roept ons binnen. 
 

Refrein: 
Het is een feest van genade 
Het is een feest 
God roept ons naar huis. 
Het is een feest van de Vader 
Dus kom naar huis 
kom naar huis 
kom naar huis. 
 

Stop met wat je doet 
God de Vader roept 
Hij ziet naar je uit  
Dus kom naar huis. 
 

-Refrein 2x- 
 

Gebed om de Heilige Geest bij de 
opening van Het Woord. 
 

Schriftlezing  
Efeziërs 4:1-7,11-16 
Christus als fundament 
1 Ik, die gevangenzit omwille van de 
Heer, vraag u dan ook dringend de weg 
te gaan die past bij de roeping die u hebt 
ontvangen: 2 wees steeds bescheiden, 
zachtmoedig en geduldig, en verdraag 
elkaar uit liefde. 3 Span u in om door de 
samenbindende kracht van de vrede de 
eenheid te bewaren die de Geest u geeft: 
4 één lichaam en één geest, zoals u één 
hoop hebt op grond van uw roeping, 5 
één Heer, één geloof, één doop, 6 één 
God en Vader van allen, die boven allen, 
door allen en in allen is. 
7 Aan ieder van ons is genade 
geschonken naar de maat waarmee 
Christus geeft. [...] 11 En Hij is het die 
apostelen heeft aangesteld, en profeten, 
evangelieverkondigers, herders en 
leraren, 12 om de heiligen toe te rusten 
voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het 
lichaam van Christus opgebouwd, 13 
totdat wij allen samen door ons geloof en 
door onze kennis van de Zoon van God 
een eenheid vormen, de eenheid van de 
volmaakte mens, van de tot volle 



wasdom gekomen volheid van Christus. 14 
Dan zijn we geen onmondige kinderen 
meer die stuurloos ronddobberen en met 
elke wind meewaaien, met wat er maar 
verkondigd wordt door mensen die tot 
alles in staat zijn wanneer ze anderen listig 
en doortrapt op een dwaalspoor willen 
brengen. 15 Dan zullen we, door ons aan 
de waarheid te houden en elkaar lief te 
hebben, samen volledig toe groeien naar 
hem die het hoofd is: Christus. 16 Vanuit 
dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, 
en wordt het ondersteund en 
bijeengehouden door alle 
gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar 
vermogen bij tot de groei van het lichaam, 
dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. 
 

Opwekking 167 – Samen in de naam van 
Jezus 
Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
 

Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer. 
Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
En zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 
 

Prijst de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
't Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 
 

Verkondiging 
 

Opwekking 797 – Breng ons samen 
U roept ons samen als kerk van de Heer, 
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich 
thuis! 
 

Jaag naar de liefde, de vrucht van de 
Geest 
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons 
geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en 
aanvaardt. 
 

-Refrein- 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het 
geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
 

-Refrein- 
 

Bridge: 
Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 
 

Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde. 
 

-Refrein-  
 

Dankgebed 
 

Geloofsbelijdenis 
Opwekking 267 – Groot is de Heer 
Refrein: 
Groot is de Heer, 
Hij is heilig en goed 
Door zijn kracht 
staan wij vast in zijn liefde. 
Groot is de Heer, 
Hij is waarachtig en trouw. 
 

Door genade bewijst Hij zijn liefde. 
Groot is de Heer en waard onze lofprijs. 
Groot is de Heer en waard onze eer. 
Groot is de Heer, verhef dan je stem, 
verhef dan je stem. 
Groot is de Heer 
Groot is de Heer 
 

Inzameling van de gaven. 
1e collecte: Nederlands Bijbelgenootschap 
2e collecte: Jeugdwerk 
Collecte uitgang: Aflossing & onderhoud 
kerkelijke gebouwen 
 

Slotlied  
Opwekking 832 – Jezus Overwinnaar 
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. 
Want U bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstilt door de klank van Uw 
stem. 
Alles buigt voor Koning Jezus. 
 

U bent de held die voor ons strijdt. 
U baant de weg van overwinning. 
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
 

Refrein: 
Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote 

Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 
 

De duisternis licht op door U. 
De duivel is door U verslagen. 
Dood waar is je macht, waar is je prikkel 
gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven! 
 

De schepping knielt in diepst ontzag. 
De hemel juicht voor onze Koning. 
En de machten van de hel weten Wie er 
regeert: 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
 

-Refrein 2x- 
 

Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 
 

Zegen  
 

Opwekking 746 – Zo zegent Hij jou 
De God van de vrede, geeft jou Zijn zegen 
Op alle wegen die je zult gaan. 
 

Wanneer het meevalt, of soms ook tegen 
Bij zon en bij regen zal Hij naast je staan 
 

Hij is als een schaduw, die met je 
meegaat 
Jou nooit alleen laat, want Hij is trouw 
 

Ontvang nu de vrede en de genade, 
van God onze Vader, zo zegent Hij jou 
 
 

De volgende dienst wordt gehouden op 
D.V. 3 november 2019 9:30 uur. 
Voorganger is Ds. Guus Labooy 
De volgende Jongerendienst wordt 
gehouden op D.V. 24 november 2019 
Voorganger is Ds. Pim Brouwer 
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