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Zingen voor de dienst:  
Opwekking 771 – Één doel 
Wij zijn gekomen voor een ontmoeting 
met U 
en wij verlangen met heel ons hart naar 
meer van U. 
Wat geweldig dat U hier bent! 
Heer, ons loflied is uw troon. 
Heel ons wezen is alleen op U gericht. 
Voor de troon van uw genade 
mogen wij als kinderen zijn, 
daarom vieren wij het leven in uw licht! 
 
-Refrein- 
Heer, wij zingen en aanbidden 
om uw goedheid en uw trouw. 
Onze dank en onze liefde zijn voor U. 
En er is geen andere reden 
waarom wij hier samen zijn. 
Wij komen hier voor één doel: dat bent U 
 

Opwekking 815 – Vul dit huis met u glorie 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid. 
 

Want alles is door U 
en alles is tot U, 
openbaar aan ons Uw heerlijkheid. 
 

Heilig, heilig, heilig is de Heer. 
Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer. 
 
Welkom en mededelingen  
 
Stil gebed, bemoediging en vredegroet  
 
Inleiding van de dienst 
 
Opwekking 769 – Bouw uw Koninkrijk 
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. 
 

-Refrein-  
 
Gebed om de Heilige Geest bij de opening 
van Het Woord 
 
Schriftlezing   
Lucas 19 1-10 (NBV) 
1Jezus ging Jericho in en trok door de stad. 
2Er was daar een man die Zacheüs heette, 
een rijke hoofdtollenaar. 3Hij wilde Jezus 
zien, om te weten te komen wat voor 
iemand het was, maar dat lukte hem niet 
vanwege de menigte, want hij was klein 
van stuk. 4Daarom liep hij snel vooruit en 
klom in een vijgenboom om Jezus te 
kunnen zien wanneer hij voorbijkwam. 
5Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar 
boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar 
beneden, want vandaag moet ik in jouw 
huis verblijven.’ 6Zacheüs kwam meteen 
naar beneden en ontving Jezus vol 
vreugde bij zich thuis. 7Allen die dit zagen, 
zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het 
huis van een zondig mens binnengegaan 
om onderdak te vinden voor de nacht.’ 
8Maar Zacheüs was gaan staan en zei 
tegen de Heer: ‘Kijk, Heer, de helft van 
mijn bezittingen geef ik aan de armen, en 
als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik 
het viervoudig.’ 9Jezus zei tegen hem: 
‘Vandaag is dit huis redding ten deel 
gevallen, want ook hij is een zoon van 
Abraham. 10 De Mensenzoon is gekomen 
om te zoeken en te redden wat verloren 
was.’ 

 
Marcus 16:15 (NBV) 
15En hij zei tegen hen: ‘Trek heel de 
wereld rond en maak aan ieder schepsel 
het goede nieuws bekend. 
 
Opwekking 774 – Ik verlang naar Jezus 
Ik verlang naar Jezus; 
kostbaar Lam, dat stierf voor mij. 
Aan het kruis droeg Hij mijn schuld, 
met zijn bloed kocht Hij mij vrij. 
 

Ik verlang naar Jezus; 
o mijn ziel, verhef zijn naam. 
Ooit droeg Hij de doornenkrans, 
nu de overwinnaarskroon. 
 

Refrein: 
Hij verdient ontzag en eerbied; 
alle glorie voor zijn naam! 
Hij alleen verdient de hoogste eer; 
Hij, die heerst in eeuwigheid. 
 

Ik verlang naar Jezus; 
alles zucht, tot aan die dag 
dat de aarde vol zal zijn 
van de glorie van uw naam. 
 

Refrein 2: 
U verdient ontzag en eerbied; 
alle glorie voor uw naam! 
U alleen verdient de hoogste eer; 
U, die heerst in eeuwigheid. 
 

U bent eindeloos mooi.  
U bent eindeloos mooi.  
Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit: 
Heer, U bent oneindig mooi. 4x 
 

-Refrein 2- 
 

U bent eindeloos mooi.  
U bent eindeloos mooi.  
Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit:  
Heer, U bent oneindig mooi. 2x 
 

Ik verlang naar Jezus; 
kostbaar Lam, dat stierf voor mij. 
Heel mijn leven geef ik U; 
Heer, laat dat mijn offer zijn. 
 
Overdenking 
 
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-  
  
Inzameling van de gaven via GIVT   
1e collecte: Diaconie 
2e collecte: Jeugdwerk 
3e collecte: Aflossing & onderhoud 
kerkelijke gebouwen 
 
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! 
 
Zegen  
 

De volgende dienst worden gehouden op 
D.V. 5 juli 2020 om 9.30 uur. 
Voorganger is Ds. Guus Labooy 
De volgende jongerendienst wordt 
gehouden op D.V. 26 juli 2020 om 19.00 
uur. 
Voorganger is Ds. Bert van Veluw 


