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  LIEDERENBLAD 
Zondagmorgen 12 juni 2022  
Voorganger: Ds. A.H. van Veluw 
Organist: Jan Boonen 
Thema: ‘De God van het zien’ 
 
 
H.H. 232 (Laat het huis gevuld zijn) 
1.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. 
 
[refrein] 1 
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. 
Laat het levend water stromen 
door je heen. 
 
2.Laat het huis bekleed zijn 
met kleden van fijn linnen. 
Laat het huis bekleed 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] 2 
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; 
bewerk het diep in ons hart. 
 
[refrein] 3 
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. 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 105 :3 en 16 (LB2013) 
3.God, die aan ons zich openbaarde, 
regeert en oordeelt heel de aarde. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht 
tot in het duizendste geslacht. 
't Verbond met Abraham zijn vrind 
bevestigt Hij van kind tot kind. 
 
16.God laafde hen in dorre streken, 
deed water uit de rotsen breken, 
't werd een rivier en stroomde voort, 
want Hij gedacht zijn heilig woord, 
de trouw die Hij had toegezegd 
aan vader Abraham, zijn knecht. 
  
Stil gebed 
 
Votum en Groet 
 
Lofprijzing: H.H. 227 (Geloof, hoop en liefde) 
1.Blaas met de adem van uw Geest op ons; 
raak ons aan, zodat uw leven komt. 
Geef ons geloof, Heer in uw werk; 
in onze zwakheid betoont U zich sterk. 
 
Laat ons een volk zijn, dat U vreest, 
vol van uw liefde, die wonden geneest. 
Maak ons een leger, sterk in de strijd, 
dat als een eenheid uw komst voorbereidt. 
 
[refrein] 1 
Kom, Jezus, kom en raak ons aan. 
Kom, Jezus, kom. 
Kom, Jezus, kom en raak ons aan. 
Kom, Jezus, kom. 
 
2.Stroom met uw levend water door ons heen; 
was ons schoon, vernieuw ons hart van steen. 
Zie hoe uw lichaam is verdeeld; 
schenk ons uw liefde die sterkt en die heelt. 
 
Laat ons een volk zijn, dat U vreest, 
vol van uw liefde, die wonden geneest. 
Maak ons een leger, sterk in de strijd, 
dat als een eenheid uw komst voorbereidt 
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[refrein] 2 
Kom, Jezus, kom en maak ons nieuw. 
Kom, Jezus, kom. 
Kom, Jezus, kom en maak ons nieuw. 
Kom, Jezus, kom. 
 
3.Kom en ontsteek in ons een machtig vuur, 
dat zal branden tot het laatste uur. 
Zie, hoe uw schepping U verwacht; 
maak ons gereed voor uw komst in de nacht. 
 
Laat ons een volk zijn, dat U vreest, 
vol van uw liefde, die wonden geneest. 
Maak ons een leger, sterk in de strijd, 
dat als een eenheid uw komst voorbereidt 
 
[refrein] 3 
Kom, Jezus, kom wij verwachten U. 
Kom, Jezus, kom. 
Kom, Jezus, kom wij verwachten U. 
Kom, Jezus, kom. 
Kom, Jezus, kom 
 
Opwek. 439 (Machtig is de naam) 
Machtig is de naam van de Heer,) 
machtig is de naam van de Heer,)2x 
machtig is de naam van de Heer,) 
mijn God. 
 
Refrein: 
De naam van de Heer is ) 
als een toren.   ) 
Een veilige schuilplaats )2x 
voor wie Hem dient.  ) 

 
Heilig is de naam van de Heer,) 
heilig is de naam van de Heer,) 
heilig is de naam van de Heer,)2x 
mijn God.     ) 

 
Ere zij de naam van de Heer,) 
ere zij de naam van de Heer,) 
ere zij de naam van de Heer,)2x 
mijn God.   ) 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Lied 803 :3,4 en 6 (LB2013) 
3.Uit Abraham geboren 
die zo gezworven heeft 
is, wie om God te horen 
gestorven is en leeft: 
het volk van de profeten, 
de stam van het verbond, 
het volk hier beneden 

de stem van God verstond. 
  
4.Het is niet meer te tellen, 
dat volk dat na hem kwam, 
een vader van zovelen 
is vader Abraham. 
Van Jacob, edel strijder 
wiens naam is Israël, 
van Mozes de bevrijder 
die sprak op hoog bevel, 
  
6.En allen die geloven 
zijn Abrahams geslacht, 
geboren uit de hoge, 
getogen uit de nacht. 
De stad die zij verbeiden 
die staat in wit en goud 
aan 't einde van de tijden 
voor iedereen gebouwd. 
 
Gebed 
 
Lezing door een gemeentelid 
 
Bijbellezing: Genesis 16 (NBV21) 
 
Kindermoment 
 
Kinderlied ELB. 421  
1.Ben je groot of ben je klein of ergens tussen in: 
God houdt van jou.  
Ben je dik of ben je dun 
of ben je blank of bruin: 
God houdt van jou. 
Hij kent je als je blij bent,  
Hij kent je als je baalt. 
Hij kent je als je droevig bent,  
Hij kent je als je straalt. 
Het geeft niet of je knap bent,  
Het geeft niet wat je doet: 
God houdt van jou, 
Hij is vol liefde. 
God houdt van jou. 
 
Verkondiging: ‘De God van het zien’ 
 
Lied 868 :2 en 5  
2.Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw 
leven; 
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
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5.Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn 
namen, 
christenen looft Hem met Abrahams kinderen 
samen. 
Hart wees gerust, 
Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
3. Evangelisch werkverband 
 
Slotlied: Psalm 139 :1 (LB2013) 
1.HEER, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 
  
Zegen  
 
Amen van de gemeente op de dienst  
 
Lied 415 :3 
3.Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


